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ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР ЦАРСКЕ ПАЛАТЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Виртуелни приказ Сирмијумског
хиподрома – јединствено искуство

Чувени Сирмијумски хи
подром, други највећи у ан
тичком свету иза Циркуса
максимуса у Риму, посети
оци могу погледати у вирту
елној презентацији у Визи
торском центру Царске па
лате у Сремској Митровици!
– Захваљујући пројекту
„Архес“, који се финанси
рао из фондова Европске
уније за југоисточну Европу,
туристима и посетиоцима
омогућено је  историјско пу
товање у славну прошлост  
царског града Сирмијума!
Посетиоцима се пружа је
динствено искуство путем
3Д анимације комплекса
Царске палате Сирмијума,
у оквиру кога се у античком
добу налазио   чувени   хи
подром или циркус, како се
тада називао.   Велелепна
грађевина, друга у свету по
величини одмах иза чувеног
Циркуса максимуса у Риму,
која је сада цела испод са
времене Сремске Митрови
це,  посетиоцима је виртуел
но представљена,  на видео
– бимовима у Визиторском
центру Царске палате Сир
мијума, са поносом прича
Љубиша Шулаја, директор
Завода за заштиту споме
ника културе у Сремској Ми
тровици.
Сирмијумски хиподром је
подигнут у време највећег
процвата града између 316.

и 324. године, а изградили
су га или цар Лициније или
Константин Велики, пошто
су обојица у то време често
боравили у Сирмијуму.
Монументална елипсоид
на грађевина, дужине 530,
ширине 100, а висине 11
метара смештена је у југо
источном делу града, непо
средно уз јужни одмбрам
бени бедем и саму Царску
палату са којом је био пове
зан наткривеним ходником.
Служио је за церемонијално
представљање цара, који је
у периоду тетрархије, крајем
3. и почетком 4. века владао

Отворен парк посвећен
др Драгану Овцину
Обновљен и уређен парк
код Дома здравља, посвећен
рано преминулом др Драгану
Овцину, свечано је отворен
31. марта, у присуству њего
ве породице, пријатеља, ко
лега и представника локалне
самоуправе.
Обраћајући се окупљеним
грађанима, Александра Ћи
рић, председница Општине,
подсетила је да је и ова уре
ђена зелена површина део
њеног обећања да ће се Ру
ма учинити лепшим и зелени
јим местом.
– Др Овцин се убраја у зна
мените Румљане по много
чему. Остао је упамћен као
изузетно добар и благ, хуман
човек и пожртвован и стручан
лекар од кога се много мо
гло научити. Био је спреман
да дели своје знање и даље
се усавршава. Био је пожр
твован лекар, који је увек
спреман да помогне својим
пацијенатима, који им је ули
вао поверење и наду у оздра
вљење – истакла је Алексан

из Сирмијума једном четвр
тином Римског царства.
– Хиподром се налазио у
самом центру данашње Ми

50.000 гледалаца клицало: Аве цезаре!
Живописна дешавања на
Сирмијумском хиподрому
најбоље нам описује рим
ски историчар Амијан Мар
целин, који је једно време
боравио у Сирмијуму, кога
је назвао „славном и много
људном мајком градова“.
Помамне трке бига или
квадрига, зависно да ли су
била упрегнута два или че
тири коња, распаљивале су
страсти гледалаца који су
ватрено навијали, док су ко
чијаши шибали коње, али се
и међусобно ударали.
Све то је посматрао цар
са свитом из своје свечане
ложе, коме је то била једи
на прилика да се непосред
но појави пред народом, ко
га је обасипао слаткишима
или новчићима, док му је
50.000 гледалаца клицало:
„Аве цезаре!“

КОД ДОМА ЗДРАВЉА РУМА

тровице, на потезу од згра
де СУП – а до Јалијске ули
це. Откривен је приликом
археолошких истраживања
шездесетих и седамдесе
тих година прошлог века.
Састојао се од улазног де
ла (карцерес), са ког су по
лазиле кочије, тркалишне
стазе (арена) у средини ко
је се протезала зидна кон
струкција (спина) обложена
мермерним плочама и укра
шена статуама и простора
за гледаоце. У њему су се
поред коњских трка са ко
чијама, одигравале и борбе
животиња и гладијаторске
борбе, објашњава Биљана
Лучић, археолог у Заводу за
заштиту споменика културе.
Игре које су се одржавале
на хиподрому симболизова
ле су традиционални култ
Сунца и четири елемента.
На хиподрому ништа није
било случајно, седам круго
ва сваке трке означава се
дам дана у недељи, 24 трке
се односе на 24 часа у јед
ном дану, а 12 улазних капи
ја – 12 месеци у години.
Нарциса Божић

Породица др Овцина и Александра Ћирић

дра Ћирић и додала да је
управо својим особинама и
квалитетима задужио зајед
ницу и заслужио да се његов
лик сачува од заборава.
У централном делу парка,
постављена је биста др Дра

гана Овцина на постаменту
коју је урадио румски вајар
Бранислав Црвенковић. Око
бисте је бехатон сложен та
ко да представља цвет, који
симболише и рани одлазак
др Овцина. Парк је осветљен

канделабрима, а постављене
су и бројне клупе за одмор.
Бисту др Драгана Овцина
откриле су супруга Јелена и
председница Општине Алек
сандра Ћирић.
С. Џакула
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Г

одишњица смрти Бранка Ћопића
већ више од две деценије пада у
сенку годишњице почетка бом
бардовања Србије. Широкој јавности
то и не смета нарочито, поготову што
је грађанистички ревизионизам исто
рије наших ослободилачких ратова
прешао на ревизију вредности Ћопи
ћа као писца. Само једно његово
дело, остала нећемо ни помињати,
говори да је писац жив и актуелан и
после 38 година од његове трагичне
смрти.
„Јежева кућица“ је објављена 1949.
године, када  је Бранко имао 34 годи
не, а напаисана можда и раније, и
нема никакве сумње да је над дечјим
писцем у тим раним поратним година
ма   морао да бдије дух пожељне
патриотске поруке. Ако се то има у
виду, онда мора бити да је Бранко већ
тада отказао том духу непосредну
послушност. Пусти ти мене да само
причам, а други нека поручују, моја
прича сама ће се постарати шта ће да
поручи.
И, гле, чуда, „прича” баснолике пое
ме сама је донела, а да јој нико то није
тражио, патриотску поруку за сва вре
мена. У времену продуженог лова на
заостале четничке групице и поједин
це, када се није играло са дефиници
јом патриот изма, Бранко своди патри
отизам на његов најмањи именитељ,
својствен најразличнијим дефиници
јама љубави према отаџбини – на
љубав према дому.
И још једном нас враћа на прастаро
искуство о свим добрим причама:
откривају нам управо оно што сами
знамо!
Ради исказивања посебности култу
ра након распада Југославије, „Јеже
ва кућица“ је била   протерана из
хрватске школске лектире. Чистунци
хрватског језика замерили су јој што је
писана на српском, а нису се смило
вали чак ни на хрватске ствараоце на

Где ветар помера
државне границе
животном путу Јежурске Јежића: „при
ча” јесте издата, разуме се – илустро
вана у Београду 1949. и потом у
Загребу 1950, али је као сликовница
први пут проходала са до данас
непревазиђеним илустрацијама Вил
ка Глихе Селана у Загребу 1957. годи
не.   Протерана из хрватске школске

Најпре протерана из
хрватске школске лек
тире 1993, „Јежева кући
ца“ је враћена на спи
сак изборне лектире за
основце, зановљено је
издање са Селановим
илустрацијама, а доби
ла је и варијанту крат
кометражног анимира
ног филма за најмлађе.
На њу се одједном сру
чила сва пажња која јој
је више од 15 година
била ускраћивана, а
прати је и политичко
образложење о њеној
снажној поуци о љуба
ви према свом дому и,
тиме, према домовини
лектире 1993, враћена је пре две
године на списак изборне лектире за
основце. Осим тога, зановљено је
издање са Селановим илустрацијама,
а добила је и варијанту краткометра
жног анимираног филма за најмлађе.
На њу се одједном сручила сва пажња
која јој је више од 15 година била
ускраћивана, а прати је и просветно –
политичко образложење о њеној сна

жној поуци о љубави према свом дому
и, тиме, према домовини.
Разуме се, „Јежева кућица“ је „пре
ведена на хрватски”. Стога у оригина
лу, у Лијиној позивници пише: „Адреса
кратка, ал` се разуме, за друга Јежа,
накрају шуме.” У „преводу” иде нешто
друкчије: „Адреса кратка, слова к`о
јаја, за друга Јежа на крају гаја.” Не
може се рећи да није у духу Бранковог
језика, али се баш због тога   може
поставити питање сврхе  напора „пре
вођења”.
Прва два издања ове басне у стиху
у Београду и Загребу, носила су
наслов  „Јежева кућа“, а неки су били
склони да тврде како је Ћопић  њеном
поруком подржао Брозово „не” позна
тој резолуцији Информбироа. Сасвим
је могуће да је писац потоњим насло
вом „Јежева кућица“ хтео да поему
огради од таквог тумачења и прибли
жи је најмлађем читаоцу.
или смо једном сведоци како је
Ћопић у једном разговору са
својим читаоцима багателисао
оно изанђало питање шта је писац
хтео да каже речима да „писац обич
но неће ништа да поручује, хоће само
да исприча причу”. Друга је ствар што
истинска уметност, а Јежева кућица
јесте истинска уметност, испоручује
поруке мимо намере уметника. Добар
писац препознаје се управо по одсу
ству намере да било шта поручује и
по обиљу порука које читаоци откри
вају, рударећи по његовој причи.
„Јежева кућица“ испоручила нам је  
једну од најважнијих порука и дотакла
се болног питања одрживости дома и
домовине на простору где ветар поме
ра државне границе. Разумљиво   је
зашто годишњица Ћопићеве смрти по
правилу пада у сенку годишњице бом
бардовања Србије, али не треба забо
равити да смо се баш у „Јежевој кући
ци“ напојили осећања које нас држи
на овом месту.

Б
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ОДРЖАНИ ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПОСЛАНИКЕ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Сремци дали убедљиву
подршку Александру Вучићу

Бранислав Недимовић

У недељу 3. априла, одржани су
избори за председник а Републике
Србије и народне посланике. На тери
торији Срема у бирачке спискове упи
сано је 263.437 грађана, који су своје
гласачко право могли да остваре на
укупно 274 бирачка места.
Према прелиминарним резултатима
Општинске изборне комисије општине
Пећинци, а на основу обрађених свих
30 бирачких места, убедљиву победу
на изборима за председника Републи
ке Србије однео је Александар Вучић
за кога је гласало 74,15 одсто изашлих
бирача. За кандидата Здравка Поно
ша гласало је 8,15 одсто гласача.
Милица Ђурђевић Стаменковски осво
јила је 5,04 процента гласова, а за
Бошка Обрадовића је 3,31 одсто бира
ча. Др Милош Јовановић имао је 3,19
одсто подршке гласача, Биљана Стој
ковић 1,52 одсто, Бранка Стаменковић
1,15 одсто, док је Миша Вацић имао
најмању подршку, у процентима 1,11
одсто од укупног броја изашлих бира
ча. На изборима за посланике у Народ
ној скупштини Републик е Србије
изборну листу“ Александар Вучић –
Заједно можемо све“ подржало је
65,07 процената од укупног броја иза

шлих бирача. Изборна листа „Ивица
Дачић – Премијер Србије“ добила је
6,85 одсто гласова, док је за листу
„Мариника Тепић – Уједињени за побе
ду Србије“ гласало 6,37 одсто иза
шлих бирача. Листа „Милица Ђурђе
вић Стаменковски – Српска странка
Заветници“ добила је 4,55 одсто гласо
ва, листа „Др Милош Јовановић –
Нада за Србију“ освојила је 3,43 одсто,
док су све остале изборне листе оста
ле испод три процента подршке иза
шлих гласача. На председничким и
парламентарним изборима у општини
Пећинци у бирачки списак је уписано
15.562 грађана са правом гласа, а на
укупно 30 бирачких места у 15 насеља
своје бирачко право искористио је
11.991 грађанин, а излазност је била
изузетно висока, чак 77,05 одсто гла
сачког тела.
У Руми је на изборе од уписаних
45.772 бирача изашло 27.695 или
64,91 одсто гласача. На парламентар
ним изборима највише гласова је
освојио  „Александар Вучић – Заједно
можемо све“ 51,20 одсто гласова,
листа „Ивица Дачић – Премијер Срби
је“ 11,27 процента, „Мариника Тепић –
Уједињени за победу Србије“ 9,26

посто, „Др Милош Јовановић - Нада за
Србију“ 3,98 одсто. „Милица Ђурђевић
Стаменковски - Српска странка Завет
ници“ добила је подршку 3,82 одсто
Румљана који су гласали, „Бошко
Обрадовић -  Српски покрет Двери –
ПОКС“ 3,48 одсто и још изнад три про
цента је листа „Др Војислав Шешељ –
Српска радик ална странк а“ са 3,1
одсто гласова. Када је реч о председ
ничким изборима Александар Вучић је
освојио 18.884 глас ова, Здравк о
Понош 3.662,  Милица Ђурђевић Ста
менковски 1.390, др Милош Јовановић
1.382 гласа и Бошко Обрадовић 1.281
глас, док су остали кандидати били
испод 1.000 гласова. Душан Љуби
шић, шеф Изборног штаба СНС – а у
Руми, изразио је задовољство током
самих избора и резултатима који ука
зују да су румски бирачи препознали
правац политике Александра Вучића и
подржали га.
– Остварили смо рекордан резулат
када су председнички избори у питању
и у односу на оне из 2017. године пре
ко 3.000 бирача више је било опреде
љено за Александра Вучића. Заис та
ми је драго што сам на челу Изборног
штаба СНС – а у Руми, јер је то резул
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тат који са поносом можемо да истак
немо. Када је реч о парламетарним
изборима, такође су  добри резултати,  
преко 15.000 гласача је дало подршку
листи СНС – а и тако можемо да каже
мо да грађани у Руми подржавају  Срп
ску напреду странку – истак ао је
Душан Љубишић.
У Старој Пазови, на основу 98 одсто
обрађених резултата Александар
Вучић је на председничким изборима
освојио 21.130 гласова односно 64,35
одсто а на парламентарној листи Срп
ска напредна странка је добила 17.200
односно 51 проценат гласова, подаци
су   Општинског одбора СНС Стара
Пазова. На парламентарној листи
након коалиције око СНС – а највише
гласова је добила листа „Ивица Дачић
- Премијер Србије“ 10,3 одсто, „Мари
ника Тепић – Уједињени за победу
Србије“ 9,7 посто, „Др Милош Јовано
вић - Нада за Србију“ 5,7 посто, „Мора

Владимир Гак

5

Душан Љубишић

мо“ 4,6 процента, „Бошко Обрадовић
– Српски покрет Двери – ПОКС“ 4,46
процента, „Милица Ђурђевић Стамен
ковски Заветници“ 4,4 процента, а
остале листе имале су мање од 3 про
цента гласова. Када су у питању пред
седнички избори други по броју гласо
ва на територији општине Стара Пазо
ва је Здравко Понош са 14,06 одсто,
др Милош Јовановић има 6,23 посто,
Милица Ђурђевић  Стаменковски 4,64
одсто, Бошко Обрадовић 4,59 процен
та, Др Биљана Стојковић 3,01 одсто,
Бранк а Стаменковић 4,64 одсто и
Миша Вацић 0,71 одсто од укупног
броја гласова.   На бирачка места у
општини Стара Пазова изашло је
62,15 процената уписаних бирача.
Избори у општини Стара Пазова су
протекли без нерегуларности.
Од укупно 40.264 бирача са терито
рије општине Инђија 25.060 односно
62,4 одсто је искористило право гласа

на парламентарним и председничким
изборима. Инђинчани су гласали на 37
бирачких места. Своју грађанску
дужност око 10.30 часова на бирачком
месту број 12 у згради „Водовода“
искористио је председник Општине
Инђија Владимир Гак.
– Нема политичког истомишљеника
или неистомишљеника да не види да
се Србија развија убрзаним темпом,
да смо по броју инвестиција, изграђе
ној инфраструктури и по политичкој
стабилности број један, не само у југо
источном делу Европе већ и много
шире. Зато избор треба да нам буду
мир и стабилност - закључио је пред
седник Општине Инђија.
Прелиминарни резултати из Избор
ног штаба Српске напредне странке у
Инђији показују да је на парламентар
ним изборима листа „Александар
Вучић -  Заједно можемо све” добила
између 55 и 60 процената подршке
грађана, док је председнички кандидат
Александар Вучић добио поверење
скоро 70 одсто грађана општине Инђи
ја. Избори су протекли без проблема и
нерегуларности.
Према прелиминарним подацима
СНС – а у Иригу на председничким
изборима гласало је 5.585 гласача или
62,18 одсто од уписана 8.982 бирача.
Највише гласова за председничког
кандидата освојио је Александар
Вучић – 73,82 одсто. Здравко Понош је
освојио  10,99 одсто гласова, а на тре
ћем месту је Милица Ђурђевић Ста
менковски са 4,62 одсто, Бошко Обра
довић је четврти са освојених 3,21
процената, док је Милош Јовановић
пети са 3,1 проценат.
На парламентарним изборима у ири
шкој општини гласао је 5.502 гласач
или 61,26 одсто. Листа „Александар
Вучић – Заједно можемо све“ освојила
је 57 одсто гласова, „Ивица Дачић –
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Тихомир Стојаковић

Премијер Србије“ 12,52 одсто, а листа
„Мариника Тепић - Уједињени за побе
ду Србије“ има 8,03 одсто гласова.
Листа „Милица Ђурђевић Стаменков
ски – Српска странка Заветници“ је
добила подршку 3,82 одсто бирача, а
3,42 одсто листа „Др Милош Јовановић
– Нада за Србију“, док су остале имале
мање од 3 одсто гласова.
Тихомир Стојаковић, повереник СНС
– а за Ириг, изузетно је задовољан
оставреним изборним резултатима.
– Имали смо излазност од 64 одсто
и дуго времена у Иригу није била толи
ка излазност. На председничким избо
рима смо добили 74 одсто, а на парал
ментарним 57 одсто, тако да могу да
кажем да смо задовољни. Најбитније
је да смо победили и остварили неке
наше зацртане резултате и циљеве –
истакао је Тихомир Стојаковић.
На територији општине Шид гласало
се на 39 бирачких места. Укупно упи
сних бирача било је 29.297. Према
прелиминарним резултатима, такође
је највећи број гласова за председника
добио Александар Вучић, односно
72,51 одсто од укупног броја гласова у

Синиша Ђокић
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Шиду. Иза њега су Здравко Понош са
10,48 одсто гласова, Милица Ђурђе
вић Стаменковски са 4,83 одсто гласо
ва, др Милош Јовановић са 3,98 одсто
гласова, Бошко Обрадовић са 3,22
процента гласова. Бранка Стаменко
вић добила је подршку од 2,11 одсто
бирача, а одмах иза ње са 1,80 одсто
гласова су Биљана Стојковић и Миша
Вацић са 1,06 одсто гласова.
Листа „Александар Вучић – Заједно
можемо све“ добила је подршку већи
не Шиђана, са 58,51 одсто гласова. На
другом месту са 10,18 одсто је листа  
„Ивица Дачић – Премијер Србије“.
Листа „Мариника Тепић – Уједињени
за победу Србије“ добила је подршку
7,37 одсто шидских бирача, а листа
„Милица Ђурђевић Стаменковски –
Српска странка Заветници“ 4,46 одсто.
Листа „Др Милош Јовановић – Нада за
Србију“ добила је 4,17 одсто гласова,
а „Др Војвислав Шешељ – Српска
радикална странка“ 3,07 одсто. Оста
ле листе су имале мање од 3 одсто
подршке гласача.
На 16 бирачких места у Беочину гла
сало је 8.910 бирача од укупно уписа

них 13.304 у бирачки списак. Беочинци
су највећу подршку дали председнич
ком кандидату Александру Вучићу са
6.345 гласова. На другом месту нашао
се Здравко Понош за кога је гласало
920 бирача. Иза њих су Милица Ђур
ђевић Стаменковски са 325 гласова,
др Милош Јовановић са 312, Бошко
Обрадовић са 292, Биљана Стојковић
са 199 гласова, као и Бранка Стамен
ковић са 172 гласа и Миша Вацић са
85 гласова.
У Беочину је на парламентарним
изборима највећи број гласова добила
листа „Александар Вучић – Заједно
можемо све“, односно 4.693 гласова,
затим листа „Ивица Дачић - Премијер
Србије“ 1.632. Листа „Мариника Тепић
– Уједињени за победу Србије“ добила
је 655 гласова, а листа „Др Милош
Јовановић – Нада за Србију“ 294 гла
са. Преостале листе имале су мање
од 3 посто гласова.
Прелиминарни резултати из Срем
ске Митровице потврђују да су грађа
ни на председничким изборима дали
највећу подршку Александру Вучићу.
Вучић је освојио 66,1 одсто од укупног
броја гласова, а напредњачку листу на
парламентарним изборима подржало
је 50,1 одсто грађана Сремске Митро
вице и припадајућих села.
– Када су затворена сва бирачка
места у Сремској Митровици и прегле
дана у смислу броја изашлих бирача,
излазност је била више од 63 одсто.
Мислим да ово довољно пок азује
каква је воља бирача на простору
нашег града. После оволико година
одговорности за вођење овог града,
могу да кажем да бирачи знају то да
цене, рекао је након затварања бирач
ких места Бранислав Недимовић, члан
председништва Српске напредне
странке.
У Сремској Митровици на 57 бирач
ких места је било уписано 68.362
бирача.
Е. М. Н.

ОПШТИНА РУМА
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РУМА: НОВА АУТОБУСКА СТАНИЦА

Почетак рада у јуну
У Руми су у току радови на
изградњи нове аутобуске ста
нице, а према досадашњој
динамици, може се очекивати
да у јуну почне са радом. Гра
дилиште су 28. марта обишли
председница Општине Алек
сандра Ћирић и начелник Оп
штинске управе Душан Љуби
шић у пратњи инвеститора
Миодрага Минића, власни
ка компаније „Мастербус“.
– Ово ће бити једна од нај
лепших аутобуских станица у
Србији. Имаће девет перона и
биће веома фреквентна, с об
зиром на то да је Рума на рас
крсници путева. Наша идеја
је била да растеретимо сао
браћај у центру града, тако да
отварањем аутобуске станице
неће више бити полазака из
самог центра.   Да бисмо на
шим суграђанима олакшали
долазак на станицу, постојаће
три градске линије које ће на
што ефикаснији начин прево
зити суграђане, од аутобуске
станице до центра и обратно
– указала је Александра Ћи
рић.
Инвеститор Миодраг Минић
је истакао да су наишли на пу
но разумевање људи у локал
ној самоуправи да се изгради
један овакав објекат и да по
штују сву процедуру везану за
изградњу аутобуске станице,
односно, дозволе надлежних
органа.
– Очекујемо велики број по
лазака и одлазака са ове ста
нице, посебно што ће одавде
вероватно кретати сав град

ски и приградски, међуград
ски и међународни саобра
ћај. Радиће се 24 сата, биће
примљено 10 нових радника,
углавном  саобраћајне струке
да бисмо квалитетно и успе
шно радили као и до сада –
рекао је Минић.
Парцела на којој се гради
аутобуска станица са бројним
пратећим садржајима има
близу 70 ари.
Ту ће бити сервисни про
стор, перионица, технички
преглед за аутобусе, биће
девет перона и два мања за
минибусеве. Аутобуска ста
ница је пројектована да буде
функционална, али и да буде
један леп објекат са зеленим

површинама, фонтанама, мо
билијарима за децу и одмор...
Вредност инвестиције је
123 милиона динара, које је
инвеститор из сопствених и

ДОЊИ ПЕТРОВЦИ

Уређен пут за Добринце

У румској општини су завршени радови на ре
витализацији пута који повезује Доње Петровце
и Добринце, а који су реализовани у оквиру одр
жавања путне инфраструктуре. Пут је дужине три
колеметра и ширине пет метара.
Радове су 31. марта обишле председница и за
меница председнице Општине Александра Ћи
рић и Биљана Поповић Јовановић.
Постојећи летњи пут је захваљујући овим радо
вима насут гребаним асфалтом, а  извођач радо
ва је „Сремпут“ а.д.
– Из општинског буџета је за ове намене из
двојено милион динара. Циљ нам је да сва ме
ста на територији наше општине буду повезана
путевима  и да имамо добру инфраструктуру, та
ко да сваког дана радимо и трудимо се да то и
обезбедимо. У наредном периоду могу најавити  и
радове на другим деоницама пута како у селима
румске општине, тако и граду – истакла је Алек
сандра Ћирић.
С. Џакула

Обилазак радова на путу

кредитних средстава успео
да обезбеди. Реч је о потпуно
новом објекту који се налази
прекопута „Електродистрибу
ције“ Рума.
С. Џакула
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Нова дечја
игралишта
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Семафор најновије
генерације

На задовољство деце која живе у
Сремској Митровици, у претходним
данима радило се на постављању нових
дечјих игралишта. Реч је о локацијама
испред Пословно –спортског центра
„Пинки“, затим и о три локације у насељу
„Блок Б“. То су улице Лукијана Мушицког,
Николе Тесле и 1. новембра.

Рехабилитација
сеоских путева

Семафор најсавременије генерације
је постављен у Лаћарку на раскрсници
улица 1. новембра, Железничке и Школ
ске. Радом семафора управља микро
процесорски семафорски контролор са
фиксним и детекторским режимом
рада, који се остварује помоћу детекто
ра. Ови детектори се налазе у асфалту
и пешачким тастерима. Детектори који
су постављени у асфалту са споредних
путева имају функцију да најаве возила
са споредног правца и да осигурају про
мену режима рада семафора тако да

зауставе возила на путу са првенством
пролаза и осигурају безбедно укључе
ње возила са споредних праваца.
Пешачки тастери имају функцију да
најаве да се на пешачком прелазу нала
зе пешаци и да се очекује заустављање
возила и слободан и сигуран прелаз
пешак а преко пешачког прелаза на
главном правцу. Семафорске лантерне
су израђене у ЛЕД технологији тако да
обезбеђују максималну енергетску ефи
касност и видљивост у свим времен
ским условима.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Наставља се рехабилитација саобра
ћајница у сеоским срединама на терито
рији града Сремска Митровица. Наиме,
ради се на категорисаним, али и некате
горисаним путевима, а извршено је и
шљунчење атарских путева у Равњу и
викенд – насељу Манђелоса. У Дивошу
је асфалтирана Пионирска улица и пар
кинг испред цркве, а гребаним асфал
том су спојене улице Партизанска и
Слобода.

Друга фаза реконструкције
„Партизана“

ЈАРАК

Уређење
центра села
У току су радови на уређењу простори
ја објекта Месне заједнице у Јарку. Оба
вља се реновирање и адаптирање про
сторија, санитарног чвора, фасаде и
хола Дома културе, поште и здравствене
амбуланте. У оквиру овог посла у Јарку,
решен је и проблем лоше јавне расвете
у центру села, занављањем, а поста
вљен је и видео – надзор, као и уређен
мобилијар у том делу. Постављене су
клупе за одмор и нове канте за отпад.

„Партизаново игралиште“ враћа стари сјај

И даље су току радови на реконструк
цији и обнови игралишта Соколског до
ма, познатијег као игралиште „Партизан“
у Масариковој улици у Сремској Митро

вици. У току су радови у оквиру друге
фазе, који подразумевају постављање
столица на трибине, уградњу рефлекто
ра као и реконструкцију свлачионица.

ОПШТИНА БЕОЧИН
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Пролећно уређење града

У центру Беочина у току су опсежни
радови на уређењу инфраструктуре и
унапређењу изгледа самог места. Тре
нутно се ради реконструкција платоа,
који се налази испред Дома културе.
Радове су финансирали Општина Бечин
и Министарство културе преко конкурса
„Градови у фокусу“. Поред средстава за
плато, на тај начин су обезбеђена и
средства за реконструкцију биоскопске
сале и хола Дома културе.
– Плато ће у једној фази реконструк
ције обухватити радове на степеништу,
које је најоштећенији део и није одолео
зубу времена. Наиме, постало је незбе
збедно и непрактично. С обзиром на то
да се ради о самом центру града и сва
дешавања се ту одвијају, пројекат заслу
жује посебну пажњу. Израдила га је про

Радови на платоу Дома културе

Јелена Шушак

јектанткиња из Беочина, а ми се надамо,
на задовољство свих становника, рекла
је Јелена Шушак, помоћница председни
це Општине Беочин за питања урбани
зма.
Плато ће након реконструкције према
пројекту бити шири, а простор где ће се
постављати бина ће бити комотнији.
Циљ је да степениште буде приступач
није за све узрасте посетилаца. Такође,
посебна пажња се обраћа на рампу за
лица са индвалидитетом, која је ту већ
постојала, али ће нагиб убудуће бити
мање стрм. У наредних 60 дана ће бити
завршена фаза радова, која се односи

на степениште, а обезбеђен је и део
средстава за наставак.
– Обезбедили смо део средстава за
наставак радова на самом тргу, а током
године ћемо проценити који је тренутак
најбољи за то. Односи се на читав део
испред Дома културе, све до аутобуске
станице. Дизајн овог дела града ће бити
унапређенији и лепши, објаснила је
Јелена Шушак.
Вредност реконструкције степеништа
износи 11 милиона динара, с тим да је
Министарство културе субвенцион
 исало
посао са 3 милиона динара.
Александра Плавшић

Радови у улицама
Цара Душана и Сабирној

Оштећене стазе за пешаке

У Беочину се изводе радо
ви на формирању нове
Сабирне улице, која ће
повезати Дом здравља,
односно главну Светосавску
улицу са индустријском
зоном. Такође, у току су

радови на санирању про
блема на паркингу у Улици
цара Душана. Наиме, због
зеленила које се налази у тој
улици, ширењем корења је
паркинг уништен, као и већи
део пешачких стаза.

Санација штете на паркингу
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ЈЕДНАКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА СВЕ ПАЦИЈЕНТЕ У ИРИГУ

Ново санитетско возило
Од једне до друге стране општине имамо четрдесетак километара, тако да ћемо са
овим возилом брже моћи да стигнемо до пацијената, што је и поента – да што пре
спасимо живот, изјавио је Тихомир Стојаковић, председник Општине Ириг
Служба Хитне помоћи у
Иригу је добила ново санитет
ско возило у оквиру програма
Министарства здравља, са
циљем да грађани имају што
доступнију, бржу и ефикасни
ју здравствену заштиту. Ово
је веома важно за Ириг због
разуђености насеља.
– Од једне до друге стране
општине имамо четрдесетак
километара, тако  да ћемо са
овим возилом брже моћи да
стигнемо до пацијената што је
и поента – да што пре спаси
мо живот, изјавио је Тихомир
Стојак ов ић,
предс едн ик
Општине Ириг.
Једно овакво возило, ком
плетно опремљено кошта
између шест и осам милиона
динара, како је наведено, а
према информацијама ресор
ног Министарства, у послед
њих десет година је набавље
но око 600 возила.
– Ако знамо да је код хит
них стања време веома бит
но, онда је јасно шта значи
када дође једно санитетско
возило које је комплетно
опремљено са апаратуром,
са кисеоником, ЕКГ – ом,
дефибрилатором, са свом
опремом која на лицу места
може да омогући брзу дијаг
ностику, пружање прве помо
ћи, самим тим спасавање
живота, што је најбитније до
момента док се пребаци у
установу сек ундарног или
терцијарног нивоа, рекао је

Примопредаја санитетског возила

Тихомир Стојаковић

доц. др Александар Стефоски

доц. др Александар Стефо
ски, државни секретар Мини
старства здравља.
Добра сарадња између
локалне самоуправе и Мини
старства здравља, као и
Покрајинског секретаријата за
здравство се, између осталог,
огледа и у сређивању ентери
јера просторија у којима се
пружа прва помоћ.
Улагање у здравствене
установе ће бити настављено
и убудуће, како би сви имали
једнаку и приступачну здрав
ствену заштиту.
А. П.

ИРИГ

Средства за помоћ угоститељима

Председник Општине Ириг Тихомир
Стојаковић је расписао 25. марта јавни
конкурс за доделу бесповратних сред
става угоститељима са територије ове
општине. Реч је о средствима за угости
теље који су разврстани као микро при
вредна друштва и предузетници, а за
субвенционисање набавке машина и
опреме или за набавку софтвера у овој
години.
За ове намене је обезбеђено у општин
ском буџету 1,8 милиона динара, којi се
користе ради повећања укупног при
вредног раста и развоја предузетништва
у области угоститељства путем инвести
рања у средства за рад.
Машине, опрема и софтвер морају
бити нови и намењени за професионал

ну употребу у складу са шифрама делат
ности. Висина одобрених средстава се
утврђује на основу достављеног рачуна
или предрачуна од одобреног добавља
ча за набавку машине, опреме или софт
вер и износи најмање 50.000 динара, а
највише 200.000 динара. Износ одобре
них средстава може бити и мањи од
износа који се тражи.
Право учешћа имају привредна дру
штва и предузетници – шифре делатно
сти 1071, 5610 или 5630 – а пријаве се
достављају Општинској управи Ирига до
11. априла.
Све додатне информације се могу
добити на телефон 400 – 600 сваког рад
ног дана. Овај конкурс је први пут распи
сан прошле године у циљу помоћи уго

ститељима који су били међу оним пред
узетницима чије је пословање највише
било поговђено пандемијом корона
вируса. Лане је ова бесповратна сред
ства по конкурсу добило 16 угоститеља.
– Прошле године смо расписали овај
конкурс да као општина помогнемо
нашим угоститељима који су били пого
ђени због пандемије, јер су једино они
били затварани или су имали скраћенo
радно време. Како смо најавили, ово ће
постати пракса и убудуће, што потврђује
и овогодишњи конкурс. Желимо да
помогнемо сваке године угоститељству,
као и још неким гранама привреде –
истакао је Тихомир Стојаковић, додавши
да ће та помоћ свакако зависити и од
стања у општинском буџету.
С. Џ.
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ЈП „КОМУНАЛАЦ“ РУМА

Набавка нових контејнера

У циљу побољшања одвожења смећа
из румских села, али и спречавања поја
ве нових дивљих депонија, локална са
моуправа је донирала ЈП „Комуналац“ 22
велика контејнера, чија је запремина пет
кубних метара, као и 16 мањих, али и но
ви специјализовани ауто – подизач.
– Ови контејнери ће бити поставље
ни у свим селима на местима где одре
де мештани, како би ту могли да одлажу
отпад и да не стварају нове дивље де
поније. Тако подижемо и свест грађана о
потреби заштите и очувања животне сре
дине – истакла је председница Општине
Александра Ћирић.
Вредност купљених контејнера је 3,6
милиона динара, а набављено је и ново
возило, што би све требало да потпо
могне ефикасност рада овог комуналног
предузећа, а најављене су и нове набав
ке. Расподела контејнера по селима по
чела је 1. априла, када је председница
Ћирић и посетила ово Јавно предузеће.
Драган Панић, директор ЈП „Комуна
лац“, каже да се, имајући у виду затва
рање градске, али и дивљих депонија,
јавила потреба да се обезбеде места где
ће грађани одлагати  кабасти отпад.
– У свако село ћемо поставити по је
дан велики и мали контејнер. Од раније у

Нови контејнери и возило

сваком селу имамо и по неколико малих
контејнера, тако да мислим да ће то бити
довољно. Ми ћемо ауто – смећарем све
то односити и тако коначно решити про
блем отпада – каже Панић.
Он додаје и да су прва искуства везана
за нов начин одвожења отпада на Регио
налну депонију – задовољавајућа.
– Све протиче без проблема, потре
бан нам је још претоварни плато, пошто

смо купили аброл контејнере. За сада
их имамо четири. Мислим да ћемо у на
редних неколико месеци све то решити.  
Молимо грађане да буду мало савеснији
и да не бацају смеће свуда – истиче Дра
ган Панић.
Очекује се још набавки, које ће по
спешити рад овог предузећа, за чега се
средства очекују ребалансом буџета.
С. Џакула

ИРИГ: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Суфинансирање замене
индивидуалних ложишта

Радови у
амбулантама
У Дому здравља Ириг се у
последњих неколико година мно
го ради на побољшању услова за
рад лекара и лечење пацијената,
како у главном објекту у Иригу,
тако и амбулантама по селима.
Тако је недавно постављена нова
ПВЦ столарија у амбулантама у
Нерадину и Шатринцима, а потом
је монтирана и савремена ЛЕД
расвета.

Постављена нова расвета

Тихомир Стојаковић и Ирена Вујовић

У иришкој општини би ускоро требало да
се распише конкурс за суфинансирање
мера смањења загађења ваздуха пореклом
из индивидуалних ложишта. Циљ овог про
јекта је смањење загађења ваздуха повећа
њем енергетске ефикасности индивидуал
них ложишта, односно котлова, пећи и шпо
рета.

НЕРАДИН И ШАТРИНЦИ

Укупна вредност пројекта је 3,3 милиона
динара: Министарство заштите животне
средине је обезбедило 2,3 милиона динара,
а лок ална самоуправа милион динара.
Општина Ириг овим износом планира да
субвенционише грађанима замену индиви
дуалних ложишта са енергетско ефикасни
јим ложиштима.
С. Џ.

Молерски и фарбарски радови
у амбуланти у Нерадину су завр
шени, а поставиће се још и мати
рана фолија на прозорима, док се
у Шатринцима најављују молер
ски радови. Све радове у помену
те две амбуланте у којима се лечи
велики број пацијената финанси
рала је локална самоуправа.
С. Џ.
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ЈП „КОМУНАЛАЦ“

Набављена два нова камиона

Владимир Гак обишао базу Комуналца у Марадику

Инђијско Јавно комунално предузеће
„Комуналац“ богатије је за два нова
камиона, који ће се користити за потребе
одношења смећа. Како су истакли пред
ставници овог предузећа, у возном парку
сада се налази укупно десет нових ками
она за различите потребе.
– Одмах пошто су стигли код нас, нови
камиони ангажовани су на терену. Задо
вољни смо оним што смо до сада уради
ли, јер што је био сан пре пет година,
данас је јава-  истакао је директор ЈКП

„Комуналац“ Душан Лемајић.
Председник Општине Инђија Влади
мир Гак је обишао базу у Марадику ода
кле је поручио да је „Комуналац“ у сарад
њи са локалном самоуправом у претход
них пет година интензивно радио на
осавремењавању возног парка и меха
низације.
– Када погледате возни парк и механи
зацију „Комуналца“, сасвим је јасно коли
ко нам је стало да Инђија буде чиста.
Радили смо много како би данас имали

нове тракторе, камионе, чистилице и све
остало што је неопх одно за нормалан
рад једног комуналног предузећа-  иста
као је Гак и захвалио се запосленима у
„Комуналцу“ што се свакодневно боре за
чистију, лепшу и здравију Инђију.
Током боравка, председник Општине
Инђија обишао је уређене и окречене
радне просторије у бази ЈКП „Комуна
лац“ у Марадику, истичући на крају да ће
бити настављена улагања у возни парк и
механизацију овог предузећа.
М. Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Комунално опремање
Улице Милутина Миланковића

Почели су радови на кому
налном опремању Улице Милу
тина Миланковића у Инђији.
Становници те улице за само
месец дана добиће могућност
да своје стамбене објекте при
кључе на градски водовод, а
убрзо ће почети и постављање
јавне расвете. Како су истакли
представници Јавног комунал
ног предузећа „Водовод и кана
лизација“, градска водоводна
мрежа биће продужена за 450
метара и прва прикључења ће
се обавити већ крајем априла
ове године.
– Вредност радова је 5,3
милиона динара, а наши радни
ци су ангажовани на пословима
продужења водоводне мреже у
овом делу граду. Планирамо да
наставимо са радовима на про
дужењу градске водоводне
мреже у Инђији те ћемо након

Улице Милутина Миланковића
механизацију преселити у Ули
цу Змај Јовину и Бранка Ћопи
ћа- истакао је Драгољуб Трифу
новић, директор ЈКП „Водовод
и канализација“.
Радове је обишао и председ
ник Општине Инђија Владимир
Гак, који је истакао да се наста
вљају улагања у комунално
опремање улица на територији
целе општине и додао да ће и
јавна расвета у Улици Милути
на Миланквића засијати убрзо.
– У овој улици смо имали
проблем са далеководом, али
је и то решено те ће радови на
постављању бандера за будућу
јавну расвету и сви остали
радови почети за неколико
недеља-  рекао је Гак и додао
да ће тада Улица Милутина
Миланк овића добити нови
изглед.
М. Ђ.

Радови у Улици Милутина Миланковића
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ДОМ ЗДРАВЉА
У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Повећан број
респираторних
инфекција код деце
Од краја фебруара, на Одељењу
педијатрије Дома здравља „Др Јован
Јовановић Змај“ у Старој Пазови приме
тан је повећан број респираторних
инфекција. Повишена температура, упа
ла грла, носа и ушију, али и бронхитис
забележени су  пре свега код мале деце,
узраста од четири до пет година, која
похађају вртић и која су најмање отпор
на у периоду прелаза годишњих доба.  
Лек ари саветују да је веома важно
испратити здравствено стање детета уз
савет доктора и терапију антипиретици
ма када је температура преко 38,5,
доста течности и пробиотик, истиче спе
цијалиста педијатрије др Александра
Симонциг Нетјасов. Зрео кашаљ после
вирусне инфекције може потрајати и
неколико недеља и зато се укључују
лекови за искашљавање. Сугерише се
родитељима да деци дају што више
воћа, поврћа и течности, а посебно
витамин Д. У последњих месец дана, на
старопазовачкој Педијатрији није било
деце заражене ковидом – 19. 
Д. Г.

Обилазак реконструис
 ане Ластине улице

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Реконструисане
још две улице
Завршени су радови на реконструкци
ји још две улице у Инђији- Марије Бурсаћ
и Ластина улица. Како су изведени радо
ви могао је на лицу места да се увери
председник Општине Инђија Владимир
Гак. Он је искористио прилику да разго
вара са   становницима тих улица од
којих је чуо да се на радове чекало и
више деценија уназад. Председник Гак
обећао је да ће се наставити улагања у

путну инфраструктуру и уређење улица
на територији целе инђијске општине.
– Трудимо се да једну по једну улицу
асфалтирамо. Мислим да ћемо за две
или три године успети да реконструише
мо све улице, где за то постоји потреба- 
рекао је Гак, додавши да су у претходних
месец дана реконструисане и улице
Моравска, Вардарска, Стевана Сремца
и Каменова.
М. Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Ауто – седишта за безбеднију вожњу

У циљу безбедније вожње,
председник Општине Инђија
Владимир Гак уручио је 372
ауто – седишта родитељима
деце рођене у претходних
годину дана. Пре самог уру
чења у Културном центру
Инђија је одржана презента
ција о правилном поставља
њу ауто – седишта.
Како је истакао председник
Општине, од велике је важно
сти безбедност деце у сао
браћају те је подела ауто –
седишта акција, коју сваке
године спроводи Савет за
безб едн ост
сао б раћ аја
општине Инђија.
– На овај начин материјал
но помажемо родитеље, а са
друге стране превентивно
утичемо на то да се деца без
бедно возе у седиштима, која
су прилагођена њиховом
узрасту- рекао је Гак.
Он је додао да је позитивна

Владимир Гак уручио ауто – седишта

вест да је у претходних годи
ну дана рођен велики број
деце на територији општине
Инђија.

– То је наша будућност и
већ дуже време понављам да
је Инђији потребно још три,
четири хиљаде становника.

Нема ничег лепшег него када
се деца рађају. То значи и да
породице добро живе, да не
одлазе из нашег града и да
овде виде своју, и перспекти
ву њихове деце, истакао је
председник Општине Инђија
Владимир Гак.
Он је ток ом обраћања
родитељима подсетио да
Општина Инђија спроводи и
бројне мере подршке породи
ци као што су финансирање
вантелесне оплодње, изград
ња новог и проширења дру
гих објеката вртића, ренови
рање и опремање школа,
куповина уџбеника и школ
ског прибора за ђаке прваке,
највеће студентске стипенди
је у Србији, лаптоп рачунари
за Вуковце, успешне спорти
сте и ученике и бесплатан
јавни градски превоз за уче
нике.
М. Ђ.
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Асфалтирање
пута до гробља

Вишедеценијски проблем
одласка до сеоског гробља у
Лежимиру ће коначно бити
решен. Пројекат асфалтира
ња стрмог пута је прави иза
зов, али га стручни путари
лако решавају. Тренутно се
наноси асфалтни слој од
цркве до гробља, дужина
деонице је 600 метара, а
постављају се и банкине и
ивичњаци.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Почео упис
ђака првака
Упис у први разред у школ
ској 2022/2023. години обаве
зан је за сву децу која су
напунила најмање шест и по
година, а највише седам и по
година, односно, она која су
рођена у периоду од 1. марта
2015. до 29. фебруара 2016.
године.
Редован упис будућих уче
ника је почео 1. априла и
траје до 31. маја. Родитељи,
односно, законски заступни
ци деце могу да упишу дете
одласком у школу, али то
могу учинити и електронским
путем на порталу „еУправа“.
На тај начин, родитељи ће
успоставити комуникацију са
школом у коју ће њихово
дете бити уписано. Докумен
тацију за упис првака, роди
тељи нису у обавези да под
носе, јер је школа прибавља
по службеној дужности. У то
не спада уверење о лекар
ском прегледу, а уверење о
похађању припремног пред
школског програма, које
издаје предшколска устано
ва, накнадно се прилаже,
када дете заврши са похађа
њем истог. У наредној школ
ској години град Сремска
Митровица имаће 654 ђака
првака.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

6. APRIL 2022.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Штрајк просветара

Просветари у штрајку

У четвртак, 31. марта Син
дик ат просветних радник а
Сремска Митровица органи
зовао је штрајк. Претходно је
Главни одбор Уније синдика
та просветних радника Србије
донео одлуку о штрајку за 17,
21, и 31. март. Чланови уније
су ступили у законски штрајк,
те су часови трајали 30 мину
та, а након тога, просветари
су се окупили у Градском пар
ку, тачно у подне.
– Седамнаестог марта у
Београду смо одржали про
тест под називом „Заокружи
образовање“ испред Мини
старства просвете и испред
зграде Владе Републик е
Србије, а сада завршавамо
трећи штрајк обраћањем
медијима. Када је реч о Срем
ској Митровици, Синдик ат
просветних радника броји 16
школа, не само са територије
града, него и са територије
општина Руме и Шид. Наших
16 школа су у законском
штрајку, односно, часови тра
ју 30 минута и то у 13 школа.
У преостале три школе часо
ви трају 45 минута, а колеге
са часова излазе после 30
минута. Наши захтеви, као и
сваки пут се односе пре свега
на лош положај просветних
радника. Мислимо на услове
рада, али и материјално ста
ње, рек ао је Јоца Копчић,
председник Синдик ата про
светних радника у Сремској
Митровици.
Просветари траже да се
број ученик а по одељењу
смањи на 24, затим да се пла
те повећају за 12 одсто и вра
ти преостали дуг. Трећи зах

Јоца Копчић

тев је измена члана у Закону
о основама система образо
вања и васпитања, који се
односи на спајање разреда од
петог до осмог разреда.
– Очекивања су да ће
ресорно Министсарство про
свете и Влада Републике
Србије прихватити конструк
тивне предлоге које је дала
Унија синдиката просветних
радника Србије. Зашто жели
мо да се број ђака по одеље
њу смањи на 24? Разлог за то
је постојање одељења у који
ма има преко 30 ђака, па чак
и преко 35. То утиче на квали
тет наставе. Апелујемо да
кроз социјални дијал ог и
сарадњу с Министарством
просвете и Владом Републи
ке Србије пронађемо решење
да би наставници и професо
ри могли у таквом окружењу
дати свој максимум. Други
захтев се односи на финан

Саша Велимировић

сијску ситуацију. Имајући у
виду да у просвети има преко
80 одсто високо образованих
кадрова, сматрамо да би
повећање требало да износи
12 одсто, а не седам или
непуних осам одсто. Када
урачунамо инфлацију, дола
зимо до тога да то повећање
није веће од пет одсто, изја
вио је током скупа Саша
Велимировић, члан Извршног
одбора Синдик ата просвет
них радника Сремске Митро
вице.
Трећа, али кажу просвета
ри, не и мање важна ствар,
јесте промена члана Закона о
основама система образова
ња и васпитања, који се одно
си на спајање разреда од
петог до осмог разреда. Про
светари су сагласни да при
ликом се спајања разреда ,
квалитет наставе драстично
смањује. 
А. Плавшић

M NOVINE

6. APRIL 2022.

НОВИ КОШАРКАШКИ ТЕРЕН У ШИДУ

Добрих спортских
терена никад доста

Ђорђе Томић, заменик председника
Општине Шид, и Бранко Новаковић, гене
рални секретар Спортског савеза у сре
ду, 30. марта свечано су отворили нови
мултифукционални терен у Улици Паје
Маргановића. Игралиште је изграђено
средствима Покрајинског секретарија
та за спорт и омладину и Општине Шид.
Прилику да се опробају на терену имали
су школарци, који су уживали у свим по
добностима оваквог терена.
Заменик председника Општине Шид,
Ђорђе Томић је овом приликом изјавио
да локална самоуправа има за циљ да
привуче што већи број младих да се бави
спортом.
– Локална самоуправа је у сарадњи са
Покрајинским секретаријатом за спорт и

Ђорђе Томић и Бранко Новаковић

омладину на конкурсу Аутономне покра
јине Војводине потписала уговор о из
градњи мултифункционалног игралишта,
који ће користити деца из целе општине.
Желимо да привучемо омладину да се
што више бави спортом. Вредност радо
ва је три милиона са ПДВ – ом- рекао је
заменик председника Општине Ђорђе
Томић.
Бранко Новаковић, генерални секретар
Спортског савеза Општине Шид, захва
лио се локалној самоуправи и Покрајин
ском секретаријату за спорт и омладину
на игралишту. Тако су млади Шиђани до
били још један терен за спортске активно
сти, а чија подлога га чини мултифукцио
налним и погодна је и за друге спортове.

Д. Попов
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Турнир у малом
фудбалу

Хуманитарни турнир у малом фуд
балу за средњошколце под слоганом  
„Буди херој, помози Александри и
Маји“ одржан је 31. марта у румској
Спортској хали. Организовали су га
ученички парламенти градских сред
њих школа, а пријавиле су се 24
мушке и две   женске екипе, које су
ревијално отвориле четвртфинале.
Победник овог хуманитарног турнира
је гимназијска екипа „Церак Јунајтед“.
Прикупљена су средства у износу
од 176.570 динара, а по половина од
ове суме биће дониране за лечење
Александре Лукић из Ирига, која болу
је од рака крви, и Маје Шкофлек из
Руме, која болује од мултипле склеро
зе. Руководиоци тимова за рад са Уче
ничким парламентима су изразили
задовољство како одзивом  ученика ,
који су својим учешћем допринели
реализацији самог турнира, али и
захвалност Спортском центру, који је
обезбедио простор и сву неопх одну
помоћ.   Такође, и свим осталим уче
сницима који су, свако на свој начин,
допринели да се један турнир на којем
је исказана солидарност младих –
одржи.

Хуманитарни
базар

Хумнитарни базар, чији је циљ био
сакупљање новчане помоћи за лече
ње  Александре Лукић из Ирига, одр
жан је 26. марта у Винској улици.
Захваљјући значајном учешћу поје
динаца, предузетника и организација,
али пре свега, малишана и њихових
родитеља, прикупљено је 250.470
динара за Александрино лечење.
Иницијатори и организатори овог
Хуманитарног базара су били ДУ
„Дечија радост“ Ириг, ОШ „Доситеј
Обрадовић“ и ССШ „Борислав Михај
ловић Михиз“ уз подршку и помоћ
бројних хуманих људи.
С. Џ.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Змај од Купиника велика
атракција на Сајму туризма

Туристичка организација оп
штине Пећинци представила
се на 43. Међународном сајму
туризма у Београду од 24. до
27. марта. На овој најзначајни
јој туристичкој манифестацији
у земљи и региону ТО Пећин
ци је на штанду Привредне ко
море Србије, поред промоције
најатрактивнијих туристичких
локалитета пећиначке општи
не и једнодневне туристич
ке руте кроз нашу општину,
представила и нову дигиталну
атракцију – Змаја од Купиника.
Наиме, сви посетиоци Сај
ма, који су узели разгледницу
ТО Пећинци могли су у тако
званој проширеној реалности
уживо да се упознају са Зма
јем од Купиника, па чак и да се
са њим фотографишу за успо
мену, а све то путем апликаци
је „Холоград“.
По речима директорке ТО
Пећинци Љубице Бошковић,
овај савремени алат за промо
цију највеће културно – исто
ријске знаменитости општине
Пећинци – средњовековне
тврђаве Купиник, последње
престонице српске средњове

Са Сајма туризма у Београду

ковне државе, наишао је на
велико интересовање посе
тилаца Сајма, који су листом
желели да овековече свој први
сусрет са Змајем од Купиника.
Током четири дана сајма,

на пећиначком штанду су
представљени и Дестилерија
„Српска тројка“ из Огара, пе
ћиначке винарије „Петковић
– Латин“ и „Мали подрум Ста
менковић“, као и кулинарски

специјалитети Удружења жена
„Сунчев цвет“ из Доњег Товар
ника, које су специјално за ову
прилику припремиле медења
ке са логоом пећиначке Тури
стичке организације.

ДОМ ЗДРАВЉА У ПЕЋИНЦИМА

9,2 милион
 а динара за опремање

На конкурсу Покрајинског
секретаријата за здравство
за доделу средстава за фи
нансирање и суфинансира
ње изградње, одржавања
и опремања здравствених
установа у 2022. години, До
му здравља „Др Драган Фун
дук“ у Пећинцима додељена
су два уговора у укупном из
носу од 9,2 милиона динара
који ће, како нам је рекла ди
ректорка ове установе Мир
јана Пешић, бити искоришће
ни за куповину нове опреме
и средстава.
– Нашем Дому здравља
је додељено 4,2 милиона за
набавку комби возила (8 + 1)
за транспорт пацијената на
дијализу и пет милиона ди
нара за набавку ултразвуч
ног колор – доплер апарата.
За нашу установу, ове две
инвестиције су веома зна
чајне. До сада смо пацијенте
на дијализу транспортовали
старијим возилом или са
нитетом, који не пружају та
ко добре услове какве ћемо

др Мирјана Пешић

обезбедити новим комбијем.
И ултразвучни апарат доне
ће нови квалитет у раду. Дом
здравља већ има неколико
ултразвучних апарата, али
апарат који ћемо купити је
нове генерације, савремени
ји и са већим могућностима.
Ми већ имамо врхунски обу
ченог радиолога и са новим

апаратом наши пацијенти ће
имати на располагању пот
пуно нови квалитет у ултра
звучној дијагностици – каже
Пешић.
Поред тога, ова инвестици
ја ће Дому здравља омогући
ти да један ултразвучни апа
рат премести у амбуланту у
Шимановцима.

– Имамо докторку која се
управо вратила са специја
лизације из педијатрије, тако
да ћемо у наредном периоду
опремити Педијатрију у Ши
мановцима и у овом насељу
ће педијатар радити сваког
дана. Родитељи из Шимано
ваца и насеља, која грави
тирају према Шимановцима
више неће морати да доводе
децу у Пећинце како би ура
дили ултразвук кукова, већ
ће комплетан преглед моћи
да се обави у шимановачкој
амбуланти, што раније ни
када нису могли – истиче др
Пешић.
Од директорке Дома здра
вља сазнајемо и једну лепу
вест за Попинчане. Наиме,
амбуланта у Попинцима није
радила две године од почет
ка пандемије. У међувреме
ну је завршено реновирање
и опремање ове амбуланте,
тако да ће од 4. априла ле
кар у Попинцима радити три
пута недељно – понедељ
ком, средом и петком.
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Ниче нова кућа
брестачких ловаца

Обилазак радова у Брестачу

У Брестачу су увелико у току радови
на изградњи новог ловачког дома који ће
брестачким ловцима пружити неупоре
диво боље услове за окупљање и функ
ционисање. Радове је обишао председ
ник Општине Пећинци Синиша Ђокић, и
том приликом је разговарао са председ
ником Савета месне заједнице Брестач
Браниславом Ковачевићем и председни
ком Ловачког друштва „Брестач“ Предра
гом Крњулцем.
Ђокић је истакао да локална самоу
права подржава рад ловачких друштава,
као и да су уређени ловачки домови
важни за насеља, јер не служе само лов
цима.
– Ловаћжчки домови у нашим насељи
ма су места окупљања грађана у најра
зличитијим приликама, од одржавања
састанака, преко простора за рад других
удружења грађана из насеља, до органи
зације мањих прослава. Изградњу овог
репрезентативног објекта у Брестачу

финансира лок ална самоуправа из
буџетских средстава, у износу од два
милиона динара – рекао је Ђокић.
У Брестачу постоји уређен ловачки
дом који, како нам је рекао Крњулац,
својим капацитетом не задовољава у
потпуности потребе ловаца.
– Поред мањег капацитета, проблем је
и то што се садашњи ловачки дом нала
зи у центру Брестача и што дели двори
ште са амбулантом која је у међувреме
ну изграђена, а то није идеална локаци
ја. На сву срећу, наишли смо на разуме
вање Општине и ускоро ћемо имати
нови дом, на отвореном простору, који
ћемо накнадно оградити, и који ће нам
пружити много боље услове за функцио
нисање – изјавио је Крњулац.
Ковачевић је подсетио да ће по усеље
њу у нови дом ловци вратити садашње
просторије Месној заједници, а како је у
питању већ уређен простор, моћи ће да
се искористи за неку другу намену.
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Помоћ деци са
посебним потребама
Општинско веће Општине Пећинци
донело је одлуку о новој мери подршке
породицама са децом са посебним
потребама, инвалидитетом и тежим обо
љењима. Како нам је рекао председник
Општине Пећинци Синиша Ђокић, у
питању је једнократни новчани додатак
у износу од 50 хиљада динара.

– Ово је још једна мера којом пећи
начка локална самоуправа настоји да
помогне свим породицама са територије
наше општине, којима је помоћ потреб
на. У ту категорију свакако спадају поро
дице са децом са посебним потребама,
неком врстом инвалидитета или тежим
обољењем, јер таква деца изискују
посебну негу и пажњу, а лечење додат
ним трошковима оптерећује кућни буџет
– изјавио је председник Ђокић, и додао
да је процедура за подношење захтева
поједностављена, као и да се захтев
подноси Општинској управи Општине
Пећинци, Одељењу за друштвену
делатност.
Уз одговарајућу медицинску докумен
тацију, родитељима је неопх одна и очи
тана или фотокопирана лична карта,
пријава пребивалишта за дете, као и
извод из матичне књиге рођених за
дете, а више информација о самој про
цедури подношења захтева родитељи
могу добити на шалтеру Дечје заштите у
Општинском услужном центру. Контакт
особа је Љиљана Јеремић, телефон
022/400 –705.

ЛОВАЧКО ДРУШТВО У ПЕЋИНЦИМА

Пред пећиначким ловцима велики планови

Током ове године, Ловачко друштво
„Пећинци“ почиње радове на новом
ловачком дому, али и на оплемењавању
простора око фазанерије. По речима
председника друштва Небојше Гајића,
захваљујући подршци Општине Пећинци
објекат у центру Пећинаца биће рекон
струисан и дограђен, што ће пећиначким
ловцима обезбедити нове просторије.
– Тиме ћемо створити много боље
услове за рад нашег ловачког друштва, а
сам објекат ће бити репрезентативан и
даће сасвим нови сјај центру Пећинаца.
Пред нама су велики планови. Са
општинским руководством смо договори
ли да се додатно оплемени простор око
фазанерије изградњом новог летњиков
ца. Објекат ће бити усклађен са природ

Небојша Гајић

ним окружењем и служиће пре свега за
активности и дружења ловаца, али ће
моћи да се користи и за манифестације
осталих удружења из наше општине –
рекао нам је Гајић и додао да је у плану
да се локација око фазанерије искористи
и за изградњу новог стрелишта, чиме би,
како је истакао, све потребе пећиначких
ловаца углавном биле задовољене.
Симболично, на први дан пролећа,
пећиначки ловци су реализовали акцију
озелењавања, у оквиру које су на про
стору фазанерије засадили 50 садница
сибирског бреста, са циљем да се фаза
нима обезбеди природан хлад и заштита
од временских непогода, али и да се
читав простор оплемени и створи зелена
оаза на ободу насеља.
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ЕКОЛОГИЈА И УРЕЂЕЊЕ

Пошумљена Америчка бара у Војки

На такозваној Америчкој
бари, простору између улица
Саве Ковачевића и Саве
Чобановића у Војки,   уместо
смећа, сада се налази 220
садница различитог воћа.  
Простор је очишћен и порав
нан удруж ен им снагам а
мештана овог дела села, који  
су како задовољно причају,  
за три сата завршили са акци
јом за коју је идеја постојала
још пре неколико година.  
Иницијатор Мирослав Јекић,
који је обезбедио саднице,
помогао је и са копањем рупа
при садњи.
– Разговарали смо о томе
шта је најбоље да се уради,
да ово не буде празан про
стор, већ да буде чисто и
уредно. Одлучили смо се да
засадимо разно дрвеће,
првенствено воћке. Тако смо
засадили јабуке, крушке, тре
шње, вишње, шљиве да деца
која се ту буду играла могу да
уберу у сваком временском
периоду, прича Јекић.
Наглашавају да је то за све
људе са добром намером и
договор је да заједно наста
ве са одржавањем како труд
не био био узалудан. На
почетку је јако битно да се

младице заливају.
– Као што сам и пре радио,
и сада ћу заливати воће. То
радимо цистернама да и
хоћемо да посејемо дивљу
детелину, која цвета и која ће
да буде медоносна  и за пче
ларе добра, додао је   Душан
Васиљевић, један од комшија
и учесник акције у Војки.
Месна заједница увек подр
жава предлоге својих сугра
ђана,  посебно када је у пита

ВОЈКА И ГОЛУБИНЦИ

ИСТОРИЈСKА ИНВЕСТИЦИЈА У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА

Отворене
полицијске
испоставе
Уз присуство председник а
Општине   Стара Пазова Ђор
ђа Радиновића, начелник а
Полицијске управе Стара
Пазова Зорана Лазића, као и
представника месних заједни
ца, у уторак, 29.марта су зва
нично отворене полицијске
испоставе у Војки и Голубин
цима. Отварање ових канце
ларија допринеће да безбед
ност буде на још вишем нивоу,
а грађани информисани о све
му што спада у домен полициј
ских послова. Поред Војке,
која је канцеларију добила
поново након 15 година, испо
става је отворена и у Голубин
цима. Председник Општине
Стара Пазова Ђорђе Радино
вић том приликом је истакао  
да је безбедносна ситуација у
општини задовољавајућа, а да
ће се у наредном периоду
радити на унапређењу исте.
Средства за обнављање рада
ове две полицијске испоставе
издвојиле су локалне Месне
заједнице из свог буџета.  З.К.

Пошумљена Америчка бара

њу озелењавање, јер у Војки
нема довољно зелених повр
шина,   посебно паркова за
одмор, шетњу и дечју игру.
– Увек смо ту  да подржимо
за добробит наших грађана,
да свако има где да дође,
прошета. Грађани ће овде да
помогну приликом даљег одр
жавања, а ми апелујемо на
све да буду пажљиви, да не
долазе да ломе и кидају, и
надамо се да тога неће бити,

јер зелене површине су нам
итек ако потребне,   истиче  
Јелена Инђић, председница
Савета МЗ Војка
За три године могу се оче
кивати први плодови, а и деја
је да покушају са природним
узгојем, како би деца док се
буду играла, могла слободно
да уберу здраво, непрскано
воће, од првих трешања до
касних јабука.  
Зденка Кожик

Реконструкција пута
Стара Пазова – Војка – Kрњешевци
Уређење путне инфра
структуре у општини Стара
Пазова приоритет је у овој
години, а колико је општина
развијена, доказује чињеница
да је у пројекат реконструкци
је локалних путева уложено
чак 980 милиона динара, што
представља највећу инвести
цију у историји ове општине.
Прва деоница која се санира
јесте пут од Путника до цен
тра Војке.
– Санација путева је урађе
на по приоритету, а након
овог, у плану је и обнављање
осталих путних праваца: од
Kрњешеваца ка Угриновцима
у делу наше општине, затим
улазак у Нову Пазову као и
цео правац од Старих Бано
ваца до Kрњешеваца, негде
око 31 километар путева,
наводи председник Општине
Стара Пазова Ђорђе Радино
вић.
Пројекат се   реализује по
моделу Јавно – приватног
партнерства, а завршетак

радова на реконструкцији пут
них праваца Стара Пазова –
Крњешевци, односно Стари
Бановци – Крњешевци очеку
је се крајем текуће године.
Инвестицијом од готово
милијарду динара и рехаби
литацијом наведених деони

ца у старопазовачкој општини
унапређује се постојећа путна
мрежа која повезује ауто –
пут, лок алне и регионалне
центре и подиже ниво опште
безбедности друмског сао
браћаја.
Д. Г.
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Отворена Галерија „Адлигат“

Симболичним уписивањем
у књигу утисака, председник
Општине Инђија Владимир
Гак, директор Туристичке орга
низације општине Инђија
Милан Богојевић и секретар
сектора услуга Привредне
коморе Војводине Бранислав
Мамић у среду, 30. марта све
чано су отворили Галерију
„Адлигат“ у Инђији. Галерија
ће бити дом бројних легата и
збирки предмета значајних
личности из историје и умет
ности Србије, а огранак је
Музеја ретких књига и путова
ња „Адлигат“ из Београда.
Сталне поставке чиниће лега
ти и збирке предмета везаних
за живот и дело српских вели
кана као што су краљ Милан
Обреновић, примабалерина и
баронеса Иванк а Лук атели,
глумац Бата Стојковић и Иван
Бекјарев, принц Ђорђе Кара
ђорђевић, писац Раша Попов,
слик ар Сава Шумановић и
многи други.   Изложба, којом
је галерија отворена, посвеће
на је чувеном српском глумцу
Павлу Вуисићу.
Како је истак ао директор
Тур ис тичк е
орган из ац ије
општине Инђија Милан Богоје
вић након отварања „Келтског
села“ у јулу прошле године,
које је за само неколико месе
ци постало права туристичка
атракција, јавила се идеја да
Инђија добије први, прави
музеј. Према његовим речима,
од идеје до реализације про
шло је само шест месеци.
– Ово је велики резултат за
Инђију и за целу Србију. У про

Владимир Гак и Милан Богојевић на отварању Галерије „Адлигат“

стору „Адлигата“ имамо легат
Милоша Црњанског за који
људи у Србији до данас нису
знали. Ту су његов намештај
као и шиваћа машина његове
супруге која их је, како је и сам
истакао, хранила, а не његово
писање. Светлост дана угле
дала је и читава збирка посве
ћена принцу Ђорђу Карађор
ђевићу, писма краља Милана,
збирк а Раше Попова, легат
Донке Шпичек као и дела
јапанске књижевности, поклон
наших пријатеља из компаније
„Тојо Тајерс“-  рекао је Милан
Богојевић, директор ТО општи
не Инђија.
На почетку другог мандата,
председник Општине Инђија
Владимир Гак је најавио вели

Унутрашњост Галерије Адлигат

ка улагања у развој туризма и
културе. Отварање Галерије
„Адлигат“ у Инђији доказ је
значајне подршке лок алне
самоуправе заједничким напо
рима да Инђија не буде само
град привреде, већ и културе,
туризма и спорта, рекао је Гак
на отварању.
– Отварањем гал ерије
направили смо тек први корак
ка даљим улагањима у развој
културе у нашој општини. У
плану нам је да стару зграду
Центра за социјални рад пре
творимо у музеј, а да ову уста
нову преселимо у нови обје
кат-  истак ао је председник
Општине Инђија.
Присутнима на отварању
галерије обратио се и секре

тар сектора услуга Привредне
коморе Војводине Бранислав
Мамић, истакавши да Тури
стичка организација општине
Инђија интензивно сарађује са
Привередном комором Војво
дине, посебно на промоцији
туристичке понуде општине
Инђија на иностраном тржи
шту.
Радно време галерије, која
се налази у Железничкој ули
ци у Инђији биће од среде до
недеље од 11 до 19 часова.
Цене карата биће симболич
не. За одрасле 200 динара,
деца од седам до 14 година
плаћаће карту у изнсу од 100
динара, док је улаз бесплатан
за децу до седам година ста
рости.
М. Ђ.

Изложба посвећена Павлу Вуисићу и његове личне ствари
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ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА
СЛУЖБА У РУМИ

Бесплатна
анализа
земљишта
Румска општина ће у овој години
финансирати бесплатну анализу зе
мљишта за 2.200 узорака. Право на
бесплатну анализу земљишта има
ју сви регистровани пољопривредни
произвођачи, који имају парцеле у
власништву на територији румске оп
штине.
За све информације, заинтере
совани пољопривредници се могу
обратити Лабораторијској служби
Пољопривредне стручне службе у
Руми,   која се налази у Железничкој
улици, бр 12.
Снежана Мушицки, стручна сарад
ница за лабораторијска испитивања,
подсећа да су на основу Закона о
пољопривредном земљишту, произ
вођачи у обавези да узоркују парце
ле и однесу узорке у акредитовану
лабораторију која има овлашћење
Министарства пољопривреде да се
уради агрохемијска анализа основне
плодности – pH,CaCO3,хумус,укупан
азот,P2O5,K2O и влага.
На основу те анализе ће   добити
препоруку за ђубрење.
– Уколико пољопривредни произ
вођачи не раде анализу земљишта
најмање једном у пет година са свих
парцела које поседују, доводе себе
у опасност да им газдинство буде у
пасивном статусу и тиме губе право
на субвенције – каже Снежана Му
шицки.
С. Џ.

6. APRIL 2022.

СЕТВА ЈАРИХ КУЛТУРА

Април – месец важних
радова у пољопривреди

Један од најважнијих радова у пољу у
априлу је сетва јарих култура. Грешке
које се направе при сетви се тешко  могу
исправити у наставку вегетације, стога
овом послу треба приступити са најве
ћом пажњом.
Ове године се ситуација у ратарству
додатно компликује због високих цена
репроматеријала, али постоји нада да ће
и цене ратарских производа задржати
висок ниво, што уз добре приносе, може
да донесе позитиван резултат.
Крајем марта је у румској општини кре
нула сетва шећерне репе, а у априлу
почиње и сетва сунцокрета, соје и куку
руза.
– Сетвени слој је сув, а температуре
земљишта су такве да дозвољавају
почетак сетве. Треба пратити временску
прогнозу и најаву кише, промену темпе
ратуре и томе прилагодити почетак
сетве. За пољопривреднике, који сетву
могу да обаве у року од три дана, а
таквих је и највећи број, нема потребе за
журбом.  Они би требало да сачекају  да
се стекну идеални услови за сетву, јер ће
у том случају имати брзо и уједначено
ницање и тако избећи ризик од пропада
ња биљака и смањења склопа – саветује
Горан Дробњак, стручни сарадник у
Пољопривредној стручној служби у
Руми.
Са друге стране, пољопривредници
који обрађују велике земљишне површи
не морају да крену са сетвом раније не
би ли сетву завршили у оптималном
агротехничком року.
Густину сетве, односно број биљака по

Горан Дробњак

хектару, треба одредити уз консултацију
са представницима семенских кућа,
посебно за сваки хибрид кукуруза и сун
цокрета или сорту соје.
Код кукуруза се све више сеју рани
хибриди   због брзог отпуштања влаге и
смањења трошкова сушења. Због висо
ких цена енергената и несигурности
њихове набавке, трошкови сушења могу
бити значајно повећани тако да у таквим
условима  предност треба дати хибриди
ма ранијих група зрења.
– Сејалице треба добро подесити пре
почетка рада и у току сетве чешће про
веравати параметре   везане за размак
између редова, у реду и дубину сетве.
Радна брзина трактора не треба да пре
лази од пет до седа километара на час
– истиче Горан Дробњак.
С. Џ.

СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ

Добитник још једног значајног признања

Поводом Дана Српског народног позоришта у
Новом Саду је 28. марта одржана свечана ака
демија на којој су додељене и годишње награде
и медаље „Јован Ђорђевић“. Међу добитници
ма Златне медаље „Јован Ђорђевић“ – најви
шег признања СНП – а је и Српска читаоница у
Иригу, која се нашла у одабраном друштву до
битника, које још  чине Галерија Матице српске,
костимографкиња Српског народног позоришта
Марина Сремац и др Зоран Ђерић.
Српско народно позориште је основано 1861.
године у Новом Саду, а у
Војводини је до тада већ постојала дуга по
зоришна традиција, од ђачких дилетантских
представа, па све до приватних професионал
них позоришних трупа. Позориште је оснивано
у време буђења националне свести и борбе за
националну слободу.
Српска читаоница у Иригу, годину дана након
оснивања, 1843. године оснива „Добровољно
дружество позоришно“, које је новооснованом
Новосадском позоришту позајмљивало гарде
робу и кулисе за представе. Ово друштво је ка
сније прерасло  у КУД „Змај“, које и данас посто
ји.
С. Џ.

Вера Новковић прима награду (фото: сајт СНП)
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ПРОМОЦИЈЕ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

„Игра сабљама“

У уторак 29. марта у читаоници Библи
отеке „Глигорије Возаревић“ у Сремској
Митровици је одржана промоција књиге
„Игра сабљама“ Бојане Ђоковић. Реч је о
психолошком роману са трилер запле
том.
– Реч је о роману који се бави темама
живота и смрти, људима који су на
последњој станици живота, а све се
дешава у старачком дому у Швајцарској.
Како каже управник дома: „Овде долазе
сви на ногама, а већину њих изнесу ода
тле“. То је један скуп људи који су дошли
до неких мудрости живота, а читаоци
могу прочитати и о животу и смрти, али и
о љубави, архетипским стварима, чиме
се ја и иначе бавим у својим романима.
Овде је реч о страху од смрти, који је у
свима нама дубоко усађен. Међу њима
се игром случаја појављује и једна девој
ка, која покушава нешто да научи, испри
чала је ауторка Бојана Ђоковић.
На промоцији су, такође, говорили и
Петар Арбутина, уредник и критичар, као
и др Станимир Чекеринац, психијатар.
– Људи који одлазе у старачке домове,
на неки начин, већ су изопштени из дру
штва и суочавају се са страхом од смрти.
Занимљиво је како су они умрежени. Мој
пријатељ је, читајући књигу, рекао да су
му дијалози „безвезе“. Тад сам га упитао
да ли је икада био у старачком дому.
Иначе сам и лично консултант у старач
ким домовима, тамо се комуникација
одвија без суштинске конверзације.
Међутим, поставља се питање, шта ради
девојка у старачком дому у овој књизи.
Мислим да је то загонетка, коју је аутор
ка лепо исплела, што ће читаоци схвати
ти кроз књигу. Она се овде бави њиховим
односима, али ту постоје и емоције.
Пошто је и сам назив књиге „Игра сабља
ма“, њен роман је пун драматургије, као
што је и сама композиција тог назива,
рекао је др Станимир Чекеринац.
Бојана је припремила и нови роман
„Гробље лутака“, са којим ће читаоци тек
имати прилику да упознају у наредном
периоду.

„Црна птица“
Промоција књиге за младе „Црна пти
ца“ је одржана у читаоници Библиотеке
„Глигорије Возаревић“ у Сремској Митро
вици 31. марта. О роману је говорила
ауторка Александра Јовановић са учени
цима Основне школе „Јован Јовановић
Змај“.
– Књига нам говори о губитку родите

ља, а главна јунакиња је дванаестогоди
шњакиња, која уочи рођендана зами
шља немогућу ствар, а то је да види свог
покојног оца. Уместо тога, упознаће
тајанственог дечака са гробља који ће јој
понудити привлачан свет са помало опа
сности, изјавила је Александра Јовано
вић, ауторка „Црне птице“
Књига је намењена деци старијој од
дванаест година.
– Прочитала сам ову књигу и много ми
се допада начин на који је написана. У
сваком делу књиге се осети младост.
Такође, свиђа ми се жанр и сама тема,
казала је Кристина Лозјанин, ученица
осмог разреда.
Александра Јовановић је драматург, а
књига „Црна птица“ настала је као произ
вод њеног претходно написаног диплом
ског рада.

– Роман је добио награду „Политики
ног забавника“ за најбољи роман за мла
де објављен у 2020. години, рекла је
Светлана Сабо, библиотекарка.
А.П.

РУМА

Турнеја
„Слободна зона“
Филмски фестивал „Слободна зона“
креће на своју 16. Турнеју у преко 50 гра
дова и општина широм Србије, а у Руми
ће своје програме имати у априлу, мају и
јуну. Турнеја ове године доноси најнови
је документарне и игране филмове, који
су били изузетно запажени на глобалној
ангажованој филмској сцени. Приказаће
се филмови, који су освајали највеће на
граде, али и подршку публике и крити
ке од Берлина до Kана и других великих
светских филмских манифестација.
Девет филмова са 17. Филмског фе
стивала „Слободна зона“, који је одржан
у новембру прошле године у Београду,
Новом Саду и Нишу, по избору публике и
селектора фестивала, биће приказано и
у осталим градовима Србије, у сарадњи
са локалним организацијама и култур
ним центрима.
Локални партнер у Руми је „Ворки тим“
из Руме уз техничку подршку Kултурног
центра „Брана Црнчевић“. Као и преход
них година, за све љубитеље филма,
улаз је бесплатан. Мисија Турнеје „Сло
бодне зоне“ је да децентрализацијом
културе најширој публици у мањим гра
довима и местима понуди на увид, вр
хунски фестивалски филмски програм.
Шеснаеста турнеја „Слободне зоне“ у
Руми ће се реализовати у априлу, мају и
јуну, а у том периоду биће приказано де
вет филмова. Пројекција првог   филма  
је 7. априла и реч је о играном филму
„Без кајања“, који доноси причу о војни
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цима. У питању су холандски војници на
мировној мисији на Блиском Истоку.
Затим, 8. априла следи документар
ни филм „Најлепши дечак на свету“, који
доноси причу о Бјорну Андресену, кога је
Лукино Висконти изабрао за улогу Тађа у
његовом филму „Смрт у Венецији“ и који
га проглашава персонификацијом лепо
те. Трећи филм се приказује 9. априла
и то је победник прошлогодишње „Сло
бодне зоне“ – филм „Професор Бахман
и његови часови“, озбиљан документа
рац о стрпљивом професору из малог
града Немачке.

ССШ „СТЕВАН ПЕТРОВИЋ
БРИЛЕ“ РУМА

Посета ученика
из Томиславграда
Средња стручна школа „Стеван Петро
вић Бриле“ из Руме је учесник новог про
грама школске размене – „Superschools“
– који омогућава средњошколцима и
њиховим професорима да боље упознају
регион западног Балкана. Програм орга
низује Регионална канцеларија за сарад
њу младих /RYCO/ и Немачка организа
ција за међународну сарадњу у Србији /
GIZ/.
Учесници ће током пројекта имати при
лику да путују и представе себе и своју
школу, као и обичаје из средине из које
долазе, али и да науче нешто ново о дру
гим срединама. У оквиру тог пројекта,
румска школа је партнер сличној школи
из Томиславграда у Босни и Херцеговини,
а први догађај у оквиру пројекта је посета
13 ученика и три професора из Томислав
града, који су у Руми боравили од 27.
марта до 2. априла.  

После упознавања са школом – партне
ром, гости су обишли и Завичајни музеј,
где их је поздравио и председник Скуп
штине општине Рума Стеван Ковачевић.
Он их је упознао са основним карактери
стикама румске општине и истакао да су
овакви сусрети веома значајни.
Анита Слишко је професорка енглеског
и немачког језика Средње струковне шко
ле у Томиславграду. Истиче да су задо
вољни што су прошли у овом пројекту,
будући да се пријавило преко 400 школа,
а они су међу 11 из БиХ.
Школа у Томиславграду је струковна
школа где се ученици образују за разли
чита занимања као што су електро и
машинске струке, медицина, трговина,
фризери... Професорица Слишко каже да
су у ССШ „Стеван Петровић Бриле“ посе
тили и њихов зоо врт, винограде и воћња
ке и да су се одушевили оним што су
видели.
С. Џ.
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СЛУЧАЈ АЛЕН ДЕЛОН: ЛЕПОТА ЈЕ ВАРЉИВА, СТАРОСТ ЈЕ ВЕЧНА

Еутаназија – милосрђе
или убиство
И сада, да ли се у случају
Делона ради о изгбљеној
лепоти и старости? Или се
пак ради о изгубљеном
достојанству било ког
остарелог и оболелог
човека да самостално
поступа са својим телом,
да достојанствено извр
шава минимум физиоло
шких потреба. Шта када
неко пати у тешким мука
ма у болестима које су
дошле у своје терминалне
фазе и нема даље? Еута
назија је тема која отвара
много питања за само јед
ног човека, а камоли за
друштво у целини

ОСТАРИТИ ЈЕ ГРОЗНО: Ален Делон, појам мушке лепоте (ФОТО: Wikipedia)

Е

стетика је у оку посматрача, али и
у духу времена. Зато се појам
лепог кроз време мењао. Али у
трећој деценији двадесет првог века,
лепота и младост су постале обавеза и
питање пристојности. Како смете да
остарите, како смете да не водите рачу
на о себи и не будете лепи, како смете
да не поткратите браду, како смете да
не нацртате „мачје очи“, како смете да
се обучете како вам је угодно, а не како
младост и лепота налажу. Како смете
да остарите, а били сте таква фаца?
Срам вас било, запустили сте се. Само
вам мало треба да будете вечно лепи и
заувек млади! Како смете... Како сме
те...
Једна таква лепота се уобразила да
остари, а постала је светски појам
мушке лепоте. У Срба се и дан данас
каже, види што је леп ко Алан Делон.
Међутим, Алан Делон, Брижит Бардо,
секс симболи средине двадесетог века,
нису више били глумачки активни у сво
јим позним годинама, иако су као глум

ци старије животне доби и те како
потребни. Грета Гарбо је чак остала
мистерија где је и када окончала живот.
Старост је тешка неминовност и једино
што човек може врло извесно да очеку
је. Зато или из других побуда, Алан
Делон је изразио жељу да изврши или
се над њим изврши еутаназија, лаички
речено, убиство из милосрђа или пот
помогнуто самоубиство.
Неки медији преносе наводну Дело
нову изјаву која каже: „Остарити је гро
зно. Ми ту не можемо ништа. Губимо
изглед и вид. Устанемо на ноге и осећа
мо како нас зглобови боле. Муке су
страшне. Како старимо, наше је право
тихо отићи дођавола без болница и
инјекција“. Као „дан Д“ ове одлуке наво
дио се датум 26. март ове године, али
до момента писања овог текста није
познато да ли је Делон извршио еутана
зију у Швајцарској, која одобрава ову
процедуру и чији је држављанин већ
двадесет година.
И сада, да ли се у случају Делона

ради о изгубљеној лепоти и старости?
Или се пак ради о изгубљеном досто
јанству било ког остарелог и оболелог
човека да самостално поступа са сво
јим телом, да достојанствено извршава
минимум физиолошких потреба. Шта
када неко пати у тешким мукама у боле
стима које су дошле у своје терминалне
фазе и нема даље? Еутаназија је тема
која отвара много питања за само јед
ног човека, а камоли за друштво у цели
ни.
Пре свега, шта је еутаназија? Неке
дефиниције ову процедуру описују као
изазивање смртног исхода на што без
болнији и пријатнији начин, ради окон
чања нечијих болова. Еутаназија може
да се класификује на два начина. Прва
класификације се односи на ситуацију у
којој особа која може да се подвргне
процедури, а односи се на пристанак.
Зато ту постоје случајеви вољне, када
особа сматра да на њој треба да се
примени еутаназија, невољна, када
особа не може да се одлучи да ли жели
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Извесну дилему за и про
тив еутаназије уноси и
црква и хришћанско виђе
ње овог проблема, према
коме је ова процедура
неприхватљива. Хришћан
ство нас учи да је свако
угрожавање човековог
тела и духа противљење
Божијој вољи и заповести
„не убиј“. У нашој и дру
гим земљама постоји
палијативна нега, која слу
жи да се медицинским и
психолошким средствима
пацијенту, који више не
може да се лечи, омогући
да што безболније при
родно дође до краја свог
живота
еутаназију, и еутаназија против нечије
воље је случај када се слободна воља
дотичне особе уопште не узима у обзир.
Друга класифик ације се односи на
начин спровођења ове процедуре:
пасивна или активна еутаназија. Пасив
ном се сматра непружање медицинске
помоћи која би пацијенту продужила
живот, а активна употребу разних меха
ничких или хемијских метода ради иза
зивања брзе смрти. Дефиниције још
наводе да еутаназију треба разликова
ти и одвојити од потпомогнутом самоу
биства, које се може описати као меди
цински неоправдано саучесништво „у
злочину“. И наравно, еутаназију не
може да изврши било ко, јер се у том
случају она сматра убиством, већ
искључиво медицински радници у бол
ничким условима, пружајући умирућој
особи да се опрости са најближима.
сим Швајцарске, одређени обли
ци еутаназије постоје и у другим
земљама, попут земаља Бене
лукса, док се у Француској деценијама
води расправа о томе. Што се тиче
Србије, анегдота каже да је Зоран Рад
миловић у бифеу Атељеа 212 причао
шалу да ми имамо хуманији начин да
се отарасимо старих, радно неспособ
них, за разлику од Ескима - Инуита. Док
Инуити своје старе остављају са мало
хране и напуштају их, настављајући
свој номадски живот, ми као кућевни
народ, везан за имовину „узмемо петла,
поведемо деду, одемо на ауто -  пут,
пустимо петла и вичемо у’вати дедо
кокошку“. Горка шала или не, тек у
Републици Србији је законом прописа
но „Ко лиши живота пунолетно лице из
самилости због тешког здравственог
стања у којем се то лице налази, а на
његов озбиљан и изричит захтев, казни
ће се затвором од шест месеци до пет
година“. Са друге стране, преднацртн
грађанског законика који дуго чека на
усвајање стоји да ће еутаназија бити
могућа као право физичког лица на

О

Да ли смо свесни, ми
западни свет, златна
милијарда (или бронзане
две) да ћемо бити остаре
ли континент, да ће нега
старих већ до 2050. године
бити занимање број један.
Да ли сте гледали старог и
болесног како се пати у
самртним часима? Нема
ту естетике у оку, нема
ничег. Зато је можда ствар
следећа: системи нека
дају избор, а лична воља
нека донесе одлука. Али...
зачкољица је у томе: људи
смо ми, похлепни и поква
рени, злоуп
 отреба нам се
прва ослади

сагласни и добровољни прекид живота
може стећи ако се испуне прописани,
хумани и медицински услови.
Извесну дилему за и против еутана
зије уноси и црква и хришћанско виђе
ње овог проблема, према коме је ова
процедура неприхватљива. Хришћан
ство нас учи да је свако угрожавање
човековог тела и духа противљење
Божијој вољи и заповести „не убиј“. У
нашој и другим земљама постоји пали
јативна нега, која служи да се медицин
ским и психолошким средствима паци
јенту, који више не може да се лечи,
омогући да што безболније природно
дође до краја свог живота. Да ли Срби
могу да прихвате еутаназију, питање је
велико, јер и на домове за стара и
немоћна лица још увек гледамо као на
нешто страшно, уместо на место важно
за социјализацију и релативно присто
јан живот човека трећег доба.
сада, да ли је жеља Алана Дело
на да умре када жели, а не када
мора, вапај за прошлом лепотом,
здрављем, снагом или је то људски
порив да сачува оно достојанство здра
вим умом док га служи. Да ли смо све
сни, ми западни свет, златна милијарда
(или бронзане две) да ћемо бити оста
рели континент, да ће нега старих већ
до 2050. године бити занимање број
један. Да ли сте гледали старог и боле
сног како се пати у самртним часима?
Нема ту естетике у оку, нема ничег.
Зато је можда ствар следећа: системи
нека дају избор, а лична воља нека
донесе одлука. Али... зачкољица је у
томе: људи смо ми, похлепни и поква
рени, злоупотреба нам се прва ослади.
Шта се тиче младости и лепоте,
наспрам старости и њених недаћа, ста
рост јесте једино извесна, младост је
пролазна, лепота тела је варљива, али
лепота живота је нешто што остаје,
нешто чега се сећа онај ко га је живео и
они који су га с њиме живели. На крају
остаје сећање.
Читанка

И
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КУЗМИН: ПОМОЋ ДЕТЕТУ СА ЦЕРЕБРАЛНОМ ПАРАЛИЗОМ

Потребно 18.000 евра за лечење
Помака на боље готово да нема, за сада, а Срђан још увек не може самостално ни
да седи. Да би напредовао у лечењу, потребно је много труда, рада, вежбања, али и
средстава. Мештани Кузмина су организовали продајни, хуманитарни базар и прику
пили више од три хиљаде евра за свог малог комшију, а Срђан се налази сада на
половини пута да оде у Турску на терапију матичним ћелијама. Циљ је да се прикупи
укупно 18. 000 евра
Иако има само три године,
од првог дана када је угледао
свет, Стефан Јовановић из
Кузмина зна само за борбу.
Дуготрајну борбу, неизвесну.
Зато му је потребна помоћ
свих људи доброг срца, који су
у могућности да донирају сред
ства за његово лечење цере
бралне парализе.
Срђан је рођен 7. маја 2019.
године у Сремској Митровици.
Дете је из уредно вођене и кон
тролисане трудноће, али је
превремено рођен. Хитно је
пребачен на Одељење неона
тологије у Новом Саду и тада
је у инкубатору провео два
месеца. Јавили су се нови про
блеми. Срђан је одбијао храну
на коју је реаговао мучнинама.
Специјалистичким прегледом
је утврђено да је имао крваре
ње у мозгу трећег степена и
хитно му је уграђен такозвани
„ВП шант“. Реч је о уређају који
се користи за ублажавање пре
комерног притиска на мозак.
Након два месеца је изашао из
болнице и дошао у свој дом.
Све се чинило у реду до Срђа
новог шестог месеца. Родите
љи су приметили да дете не
помера десну ногу и руку.
Новим одласком код лекара су
установљене две цисте у
мозгу, које су оперисане.
– Та пумпица која би требало

Милица и Стефан Јовановић

да извлачи мождану течност,
која му је уграђена, обухвата
три коморе, уместо четири.
Имао је две хитне операције,
због две цисте и како би лека
ри покушали да прошире шант,
да би обухватио и ту четврту
комору. Тренутно смо на пра
ћењу код неурохирурга. Као
што се може и видети, и даље
му десна рука и нога нису у
функцији. Може да подигне
руку, међутим да хвата предме
те њом, то је немогуће. Физи
кални третмани се одвијају у
Сремској Митровици, радимо
вежбе. Такође смо били и на
бањском лечењу у Бањи Кови
љачи, али због епилептичних
напада, не би смео да ради
неке од вежби. Доктори у Тур

Нада Милутиновић

ској су нам потврдили да би
Стефан могао бити кандидат
за терапију донорским матич
ним ћелијама и зато сада при
купљамо новац, рекла је Мили
ца Јовановић, Срђанова мајка.
Помака на боље готово да
нема, за сада, а Срђан још
увек не може самостално ни да
седи. Да би напредовао у лече
њу, потребно је много труда,
рада, вежбања, али и средста
ва. Мештани Кузмина су орга
низовали продајни, хуманитар
ни базар и прикупили више од
три хиљаде евра за свог малог
комшију, а Срђан се налази
сада на половини пута да оде у
Турску на терапију матичним
ћелијама. Циљ је да се прикупи
укупно 18.000 евра.

– Када смо моје пријатељи
це и ја сазнале да у селу
постоји дете са овом болешћу,
одлучиле смо да нешто учини
мо како бисмо убрзали процес
прикупљања средстава. Акци
ја је била успешна, а мештани
Кузмина су се одазвали у
великом броју. Више од 370
хиљада динара смо успели да
прикупимо у једном овако
малом селу. Наставићемо да
помажемо, рекла је једна од
организатора базара Нада
Милутиновић.
Срђану можете помоћи сла
њем СМС поруке садржаја
1175 на број 3030, или уплатом
на тек ући рачун 160 –
6000001248402 – 13.
Александра Плавшић

Формиран жири за доделу новинарске
награде „Владимир Влада Ћосић“
Редакција „Митровачких М новина“
установила је новинарску награду за
репортажу која носи име оснивача
листа Владимира Владе Ћосића.
Одбор за оделу награде је форми
ран почетком марта, а чине га Јеле
на Јанковић, Жељка Аврић, Соња
Станчетић, Миомир Филиповић, мр
Зоран Левајац, Илија Недић, др
Богољуб Јанк овић и Светлана
Ћосић (председник).
О награди ће одлучивати петочла
ни жири. Чланови жирија су:  Драго
рад Драгичевић (новинар – књи

жевник из Сремске Митровице, дуго
годишњи новинар „Сремских нови
на“ и „Политике“, колумниста „Митро
вачких М новина“, писац више књига
поезије и прозе...),   Чедомир Кецо
(новинар – публициста, новинар,
уредник и некад директор новосад
ског „Дневника“, друштвени, култур
ни и спортски стваралац.),
Жарко Ракић (новинар – публици
ста, дописник „Политике“ из Немач
ке, вршилац дужности главног и
одговорног уредника „Политике“, од
прошле године пензионисани нови

нар, али и даље стваралац у јавном
и друштвеном животу.), Дејана Ива
новић (новинар – уредник у „Поли
тици“, скоро три деценије, на дужно
сти шефа ДЕСК-а, познавалац свих
жанрова новинарства и више пута
била члан жирија за новинарске
радове.) и Драгана Пејовић (нови
нар – уредник у НИН-у, са новинар
ским стажом дужим од 20 година,
познавалац свих жанрова новинар
ства. Награђована за своје радове и
била у жирију за новинарска оства
рења више пута).
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ЛАЋАРЦИ ЧУВАЈУ УСПОМЕНУ НА ЊИХОВОГ ХЕРОЈА СА КОШАРА МИЛЕНКА БОЖИЋА

Убили га на Ускрс

После 19 дана од почетка
НАТО агресије на нашу
земљу, 11. априла 1999.
године Миленко Божић (20)
из Лаћарка, погинуо је током
извршења борбеног задат
ка. Убили су га шиптарски
терористи на Опљазу код
Мусине куће на Васкрс.
Сећање и успомене на њега
данас чувају и негују његови
пријатељи, комшије, који су
између осталог покренули
иницијативу да овај херој са
Кошара добије спомен –
бисту у центру његовог
места, која ће бити поста
вљена на годишњицу стра
дања.
Миленка детињство није
мазило, зато је морао рани
је да одрасте. После мајчи
не смрти отац Бошко, брат
Анђелко који је од рођења
болестан и он остају да се
баве земљорадњом и боре,
како би преживели у неда
ћама услед ратних деведе
сетих година.
– Желео је да што пре оде
у војску, како би обавио вој
ни рок и наставио даље са
плановима, није ни слутио
да ће се бомбардовање
десити -  прича Саша Б,
његов другар из школске
клупе који је седео са њим
од 1. до 8. разреда.
После завршене трогоди
шње школе за месара,
Миленко се запослио у тој

Одликован
Миленко је одликован
Орденом за заслуге у обла
стима одбране и безбедно
сти првог степена. Његов
отац губитак сина никада
није могао да преболи и
после неколик о година
умро је од туге. Миленков
старији брат је после очеве
смрти остао сам и о њему
се брине њихова сестра од
тетке.

Мајице
са његовим
ликом

Фото: Приватна архива

На дан годишњице поги
бије Миленк а Божића,
његови пријатељи на маји
цама одштампаће лого са
његовим ликом у знак
сећања на тај 11. април
када су изгубили, великог
пријатеља.

Писма која је миленко слао свом другу (Фото: С. Костић)

струци у једној приватној
фирми у Лаћарку.
– Док смо се ми играли и
уживали у несташлуцима,
он је мученик радио како би
зарадио новац за породицу
и себи направио испраћај у
војску. Сећам се тог септем
бра 1998. године када је
полазио у војску. Био је
испуњен и сретан што је
испраћај спремљен како је и
желео - присетио се Саша.
Он додаје да је Миленко
прво служио у Зајечару –
род граничар, да би га после
прекомандовали у 53. гра
нични батаљон Приштин
ског корпуса караула Коша
ре.
– Слао ми је стално писма
која и данас чувам. Он се
никада није жалио, кукао.
Писао је како проводи дане,
каква је касарна, како су
ноћи хладне у рову. Његова
писма сам добијао све до
марта док није почело бом
бардовање. А онда су писма
престала да стижу -  кроз
сету прича Миленков школ
ски друг.
Сећања на Миленк а не
бледе, његов школски друг
се присетио да му је крајем
марта послао један пакет у
којем су биле и вунене чара
пе.
– Тај дан, 11. април, ника
да нећу заборавити. Док
сам лежао у соби, кроз про
зор сам угледао возило вој
не полиције, а после неко
лико минута улицом се про
тегао крик његовог брата.
Одмах сам знао да вести
нису добре. Миленко је
погинуо -  говори Саша, који
има предлог да лаћарачка
Школска улица понесе име
хероја са Кошара Миленка
Божића.
С. Костић
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ПОВРАТАК У ПРИРОДУ - МОРОВИЋ

Егзибиционо такмичење
у риболову

Горан Радовић

Месна заједница Моровић, одувек је
некако била своја и посебна. Почевши
од геграфског положаја, богатства при
родним ресурсима, људима. Многи ово
село у шидској општини зову и “сремска
Венеција”. У време високе технологије,
отуђености, у потрази смо за тишином
коју   налазимо   у природним лепотама
које нас окружују, а које још увек чека
ју да их „откријемо”. Тако су у среду, 30.  

Синиша Главаш

марта заљубљеници у риболов решили
да за своју душу организују егзибиционо
такмичење, али то је тек почетак. Идеја
је потекла од Синише Главаша из Хрват
ске, који је успео да окупи оне најбоље
са простора некадашње земље.
– Пре пет година, нас неколико ула
гача је купило вилу „Сунце” у Морови
ћу. Дорадили смо је, реновирали и на
правили објекат који је препознатљив

за туристе. Желимо да промовишемо
спортски риболов у Моровићу, који ле
жи на две реке: Босуту и Студви и има
пет мостова. Ово је једно од најлепших
места у Републици Србији. Данашње ег
зибиционо такмичење у риболову сам
ја организовао и овде су најбољи рибо
ловци из Хрватске, Босне и Херцегови
не, Словеније и Србије. То су људи који
нешто значе у спортском риболову. Ово

МЕЂУНАРОДНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ЂЕРАМ“

Фолклораши дигли Брестач на ноге

Велики концерт седам ансамбала у Брестачу

Дефиле преко 120 учесника и велико
коло, какво никада до сада није одиграно
на центру Брестача, били су одличан
увод у концерт седам фолклорних ансам
бала у брестачком Дому културе, одржан
26. марта, на сеоску славу, а у оквиру
међународне манифестације „Ђерам“.

Организатор концерта је било Друштво
за неговање народне традиције „Купиник“
из Купинова, уз подршку Месне заједнице
Брестач, Општине Пећинци и пећиначког
Културног центра.
Млади играчи културно – уметничких
друштава „Купиник“, „Александрово“.

„Жарковац“, „Вогањ“, „Војвода Мандо“ из
Равног Поља у Босни и Херцеговини,
„Свети Сава“ из Великог Средишта и „Из
вор Доњи Товарник” приредили су дво
сатни ватромет песме и игре, а публика је
крај концерта дочекала на ногама.
Са самом манифестацијом публику је

M NOVINE

6. APRIL 2022.
данас је једна врста дружења
која окупља људе са просто
ра бивше државе. Надам се
да ће у будућности овде бити
организован и један куп - ре
као је Главаш.
Горан Радовић из Ариља,
актуелни појединачни првак
света у риболову на пловак,
а то му је инача друга титула,
прву је освојио 2014. године.
Први пут је у Моровићу и ка
же да никада није био у њему
и да је одушевљен. Објаснио
нам је и како се стиже до ти
туле светског првака.
– Доћи до титуле светског
првака није лако ни у јед
ном спорту. Када сам 2014.
године постао првак света у
спортском риболову на пло
вак, мислим да сам тад био
први Балканац који је ту ти
тулу освојио. Ово је спорт
западних зенаља као што је
Италија, Француска. Другом
титулом сам доказао да није
била случајност и да и у ри
болову имамо један посебан
ген да побеђујемо. Да Моровић има велики
туристички потенцијал није
спорно, само се треба покре
нути и истражити. Мештани
су љубазни и увек „при руци“.
Значај две реке које пролазе
кроз село су свакако рај за
риболовце уз чувену речени
цу да је „Босут посут рибом”.
Драгана Попов
упознао потпредседник удру
жења „Ђерам“ Борица Раниса
вљевић, а у врло емотивном
обраћању председник ДННТ
„Купиник“ Милан Зујић зхва
лио се свима који су учество
вали у организацију концерта.
– Живим у Купинову, рођен
сам у Огару, у школу сам ишао
у Доњи Товарник, а овде у
Брестач сам долазио да играм
фудбал и обавезно на прву
сеоску славу. Волим цео овај
крај и вечерас ми је пуно срце
што смо се окупили у оволи
ком броју – рекао је Зујић.
Концерту је присуствовао и
председник Општине Пећинци
Синиша Ђокић.
– Овде сам и као родитељ и
као председник Општине.
Локална самоуправа подржа
ва рад свих удружења на сво
јој територији, а посебно кул
турно – уметничких друштава
која окупљају велики број деце
и младих. Та подршка ће бити
настављена и у будућности, а
кад видим ову ведру и рази
грану младост, знам да смо на
добром путу – поручио је
председник Ђокић.
Након концерта је наста
вљено дружење учесник а
манифестације у брестачком
Дому културе.
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СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ЗАСАВИЦА“

Враћена скотна дабрица
после научне обраде

Након научне обраде на
Биолошком факултету у Бе
ограду чипована скотна да
брица од 32 килограма, која
носи двоје младунчади, успе
шно је враћена у Специјални
резерват природе „Бара За
савица“.
– Наш дугогодишњи сарад
ник проф. др Душан Ћировић
са Биолошког факултета у
Београду пре извесног време
на пренео је скотну дабрицу
на научну обраду. Наиме, ми
у резервату приметили смо
необично крупну јединку да
бра за коју нисмо могли одре

дити пол, јер су код ових жи
вотиња полне карактеристике
веома скривене. Обавестили
смо професора Ћировића,
који се бави истраживањем
ове врсте, прича управник ре
зервата Слободан Симић, за
љубљеник у даброве, највеће
градитеље у природи.
Научном обрадом, устано
вило се да се ради о скотној
дабрици, тежине 32 килогра
ма, која носи два младунче
та! Ради даљег   посматрања
и праћења њеног кретања,
стручна екипа са Биолошког
факултета покушала је да жи

вотињу оспособи уређајима
за праћење, али им то, на њи
хову жалост, није пошло за ру
ком. Дабрици се очигледно та
идеја није допала, те је уређај
убрзо скинула са главе!
Даброви су као угроже
на европска врста   враће
ни 2004. године у Србију, на
„Бару Засавицу“, у оквиру
пројекта Министарства пољо
привреде и заштите животне
средине, Специјалног резер
вата природе и Биолошког
факултета у Београду. Почет
ком 20. века, даброви су пот
пуно  нестали са ових просто
ра, изловљавањем због крзна
и продукта жлезда, од којих су
се некада правили парфеми.
Донацијом из Баварске, на
Засавицу су тада донете  че
тири породице даброва са 15
јединки, док се сада   њихова
популација учетворостручила
– 15 породица са 60 јединки
насељава резерват.
– За ових 18 година, дабро
ви су се раселили дуж Саве
до Јадра и Дрине, а виђени
су чак и на Морави и притока
ма. Овде   код нас у околини
изградили су двадесетак хум
ки и више од десет брана, од
којих је свакако   најграндио
знија код Батара, дужине   50
метара, прављена пет месе
ци, у коју  су вредни градите
љи уградили  30 кубика дрве
та! – каже Симић,   који је са  
садницима овој   туристичкој
атракцији Засавице подигао
споменик.
Нарциса Божић
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PISMA IZ PRESTONICE: [TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Феномен
„боли ме глава“

Први пут сам се сусрела са овим проблемом пре неколико
година када ми је другарица причала како је њен момак
изгубио потпуно интересовање за секс са њом. Воле се,
проводе врло забавно своје време, излазе, зезају се, али
када дође до тога - њега „боли глава“. Односно, уморан је,
стресно му је на послу и просто му није до тога. И то је тра
јало толико дуго да је постало проблем. Некако смо све сле
гле раменима и окривиле његове године – а имао је само 32
тада. Није ми било јасно, како се окренуо палачинак? Зар
нисмо биле ми жене те које временом губе интересовање за
секс, макар како тврде медији, филмови и целокупно дру
штвено окружење?

У

филмовима и серијама
редовно наилазимо на про
блеме које парови имају у
кревет у, посебно они који су
дуго заједно или у браку, а ради
се о феномену „боли ме глава“.
Наиме, секс је врло важна
тема, како у мушком тако и у
женском друштву, али оно што је
женама, донекле, генерализујем
наравно, наметнуто јесте да секс
мора бити редовно доступан, јер
ако твој мушкарац нема редован
секс, врло је вероватно да ћеш
остати без њега. Чак и ако га
редовно има, питање је да ли ће
потражити нешто са стране. И
баба моје другарице је, као
жив отн и
сав ет
шеснаестогодишњакињама, говорила
„Држи му стомак пуним, а муда
(ако смем тако да се изразим)
празна, и твој мушкарац ће бити
заувек са тобом“. Али, шта ако
није тако?
Први пут сам се сурела са
овим проблемом пре неколико
година када ми је другарица при
чала како је њен момак изгубио
потпуно интересовање за секс
са њом. Воле се, проводе врло
забавно своје време, излазе,
зезају се, али када дође до тога
- њега „боли глава“. Односно,
уморан је, стресно му је на послу
и просто му није до тога. И то је
трајало толико дуго да је поста
ло проблем. Некако смо све сле
гле раменима и окривиле њего
ве године – а имао је само 32
тада. Није ми било јасно, како се

окренуо палачинак? Зар нисмо
биле ми жене те које временом
губе интересовање за секс,
макар како тврде медији, фил
мови и целокупно друштвено
окружење?
Временом сам све чешће наи
лазила на такве случајеве.
Посебно ми је интересантно
када чујем да људи живе и у бра
ковима у којима постоје, додуше
прећутни, договори да се пар
једноставно воли, али да жена
има са стране некога ко ће да
испуњава њене сексуалне потре
бе.
И не могу да пишем из мушког
угла, јер мушки мозак не могу да
разумем, али у разговору са
неколико таквих случајева, тако
ђе, нисам открила ништа осим
тих генеричких одговора – умо
ран сам, једноставно ми није до
тога, исцрпљује ме посао... А,
реално, ако жена одбије односе,
то ствара подједнако велики
проблем, ако не и већи.
Чак, уколико се форсира на
томе и жена инсистира да у свом
партнерском односу има и секс,
умели су да кажу да им кажу да
су нимфоманке, као у случају
моје другарице, као и да је неза
сита и остале речи које и те како
утичу лоше на женино самопоу
здање и уопште негирају женску
сексуалност као нешто што је
потпуно нормално...
Да ли је ово последица брзог
начина живота? Или можда и
отворености жена по питању

секса која је, рецимо, новоком
понована? Или је све постало
толико доступно да мушкарце
једноставно више не интересује
толико секс – онда када им је
доступан? С обзиром на то да се
не ради увек о средовечним
женама које су дуго у браку па да
кажемо дошло је до засићења.
Врло често се ради о младим
мушкарцима који би требало да
буду у јеку своје снаге, као и сек
суалне жеље...
а ли је женска сексуалност
застрашујућа? Ако жена
зна шта жели, да ли то пла
ши мушкарце? Једном сам чак
чула од друга да изговара „Сви
мушкарци мисле да воле секс,
док се упознају жену која га
воли“. Никад ми није објаснио
шта то заправо значи, али чита
јући између редова – да ли су
мушкарци заправо ти које боли
глава?
Или се враћамо на оно –
мушкарцима је занимљив лов и
све док лове имају и жељу, а
када освоје – палачинак се окре
не. Да ли ако жена жели секс зна
чи да га свом партнеру даје на
тацни, а самим тим престаје да
буде и занимљиво? Можда смо
постале и амазонке, а копље за
лов узеле у своје руке.
Или је „боли ме глава“ заправо
један велики мит којим мушкар
ци не могу ни нама, а ни себи да
признају да жене заиста држе
моћ у својим рукама...
ЛА Луна
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ПОСЛОВНО – СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ПИНКИ“

550 предшколаца на веселим
полигонима

Немања Црнић

Спортски савез града Срем
ска Митровица и Савез за
предшколски спорт организо
вали су спортску манифеста
цију за децу из градских и
приградских вртића у среду,
31. марта у Пословно – спорт
ском центру „Пинки“. На поли
гонима спретности, учешће је
узело 550 предшколаца.
– Сви учесници су победни
ци и сви ће добити дипломе
за освојено прво место.
Издвојићемо троје најбољих
међу једнакима, који се пока
жу као најбржи у дисциплина
ма. Ово је једна велика побе
да спортског савеза, рекао је
Немања Црнић, генерални
секретар Савеза.
Како је истакла помоћница

Марина Ђорђевић

директора Предшколске уста
нове „Пчелица“ Марина Ђор
ђевић и деца и васпитачи па
и родитељи су се обрадови
ли овој манифестацији.
– Манифестација предста
вља наставак сарадње са
Савезом за предшколски
спорт. Знамо колико је спорт
важан, тако је наша обавеза
да организујемо што више
манифестација за децу. Еду
кативног је карактера, а исто
времено је представљено као
забавна игра за малишане,
истакла је Марина Ђорђевић.
Циљ такмичења је мотива
ција деце да се баве спортом
и да вежбе које науче, импле
ментирају у свој даљи живот.
– Такмичење подразумева

Предшколци на полигонима спретности

полигоне у појединачној кон
куренцији за дечаке и девој
чице, а полигон је сачињен од
једн ос тавн их
мотор ичк их
задатак а, немењених пред
школском узрасту, које свако
дете може да савлада, изјави
ла је Зорана Јаковљевић из
Савеза за предшколски спорт
Града Сремска Митровица.
На овакав начин, сматрају
стручњаци из области спор
та, деци се стварају лепе
успомене на предшколске
дане.
А. П.
Фото: Б. Т.

Зорана Јаковљевић

СПОРТСКА ХИМНА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

КАРАТЕ

Промоција нове Спортске химне гра
да Сремска Митровица је одржана у
петак, 1. априла у Пословно – спорт
ском центру „Пинки“.
– Спортски савез града Сремска
Митровица и Центар за културу „Сир
мијумарт“ организовали су промо
цију спортске химне. Химна ће бити
пуштана пре сваког такмичења  у пред
школском и школском спорту. Велика
промоција биће одржана 26. маја на
Спортским играма младих, рекао је
генерални секретар Спортског савеза
града Немања Црнић.
Аутор химне је млади спортиста Сте
фан Ђонић, ученик 8. разреда Основ
не школе „Јован Јовановић Змај“, док
је музику написала Ивана Маркетано
вић, етномузиколог.
- Волим да пишем песме и учество
вао сам до сада на многим песничким

Лука Митрић, ученик Основне школе „Ду
шан Јерковић“ из Инђије, освојио је златну
медаљу на државном школском првенству у
каратеу одржаном у Чачку. Митрић је побе
дио у четири меча и тако постао најуспешни
ји у категорији преко 45 килограма.
Теодора Чанковић из Основне школе „Пе
тар Кочић“ освојила је друго место у катего
рији борбе у категорији до 40 килограма.
Успешна је била и Татјана Манојловић, која
је у два меча остварила две победе, али то
није било довољно да дође до медаље те је
освојила четврто место у конкуренцији 24
такмичарки у категорији до 40 килограма.
Ученик друге године инђијске Гимназије
Михаило Грубић изборио је четврто место у
борбама у категорији преко 76 килограма,
док ученици ОШ „Душан Јерковић“ Алекса
Лајбеншпергер у катама као и Филип Лазић у
категорији борбе до 50 килограма и Јана
Никић у катама нису успели да се боље пла
сирају.
М. Ђ.

Одржана промоција
у ПСЦ „Пинки“
конкурсима. И ја сам спортиста, држав
ни сам првак и држим државни рекорд
у дисциплини трка на 60 метара са
препонама, изјавио је Стефан Ђонић.
Химна је настала као резултат добре
сарадње Спортског савеза и ЦЗК „Сир
мијумарт“.
– Идеја се родила из сарадње спор
та са културом, а сматрам да ћемо се
овом химном лепо представљати, ре
кла је Ивана Маркетановић из „Сирми
јумарта“.
Уприличен је пригодан свечани про
грам, у ком су учествовали чланови Ет
но – групе „Српски дом“, под диригент
ском палицом Иване Маркетановић,
затим гитаристи „Вивак“ и Дражен Ма
рек, Школица спорта „Спортски савез
града Сремска Митровица“ и Ангелина
Анојчић Вуковић.
А. П.

Успех инђијских
ученика
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ЗНАМЕНИТИ МИТРОВЧАНИ: БРАЋА ДРАГОШ, ЉУБОМИР И СРЂАН ЦВЕТКОВИЋ

Шах као инспирација

У светским научним оквирима академик Драгош Цветковић дао је важан допринос
математичкој теорији графова. Управо решавање једног од шаховских проблема
било је повод за упознавање ове корисне научне теорије. Као резултат креат ивног и
умног стваралаштва Драгоша Цветковића настала је јединствена публикација о пре
ферансу – знаменитој карташкој игри у којој је пронашао и дефинисао одговарајуће
математичке законитости

Сваки осврт на послератну историју
шаха у Сремској Митровици незами
слив је без браће Драгоша, Љубомира
и Срђана Цветковића. Вештина бара
тања шаховским фигурама била је у
основи њихових професионалних и
научних каријера. Долазећи, у година
ма раног детињства у просторије
Шаховског клуба „Срем“ посматрали су
шаховска надм удривања искусних
играча. Један од њих био је и Влади
мир Соколов, тада најбољи митровач
ки шахиста и будући национални мај
стор коме су радознали клинци поред
табле са 64 поља били необично инте
ресантни. „Топове на линије, ловце на
дијагонале“ – гласио је упрошћени
облик његове шаховске филозофије.
Најмлађи брат, Срђан – дипломирани
инжењер електротехнике достигао је
највиша мајсторска звања а на шахов
ској табли размењивао је потезе са
највећим светским легендама овог
спорта. Браћа Драгош и Љубомир сте
кли су висока звања доктора матема
тичких, односно електротехничких нау
ка и посветили су се педагошком и
научном раду. Др Драгош Цветковић
био је предавач на предмету математи
ка Електротехничког факултета у Бео
граду а редован је члан Српске акаде
мије наука и уметности. Као академик,
тренутно је једини Митровчанин под
кровом најпрестижнијег дома нацио
налне науке и уметности. У светским
научним оквирима академик Цветковић
дао је важан допринос математичкој
теорији графова. Управо решавање
једног од шаховских проблема било је
повод за упознавање ове корисне науч
не теорије. Као резултат креативног и
умног стваралаштва Драгоша Цветко
вића настала је јединствена публика
ција о преферансу – знаменитој карта
шкој игри у којој је пронашао и дефини
сао одговарајуће математичке закони
тости.
Живећи у послератно време, клинци
у тадашњој Сремској Митровици нису
имали много избора када су у питању
ваншколске активности. Најстарији
брат Драгош први је савладао шахов
ску вештину. Поред музике и свирања
клавира и Љубомир је заволео црнобеле фигуре. Шаховски клуб „Срем“
основан је давне 1947. године. Оку
пљао је и створио многе успешне так
мичаре велемајсторе, интернационал
не и ФИДА мајсторе. Браћи Цветковић
још је у сећању турнир у митровачком
Хотелу „Јединство“ на месту данашње
Градске куће, на коме је поред много

Драгош и Љубомир Цветковић: Вредан научни материјал који је
академик Драгош Цветковић предао Историјском архиву „Срем“

Везани за Митровицу
Академик Драгош Цветковић никад
није крио своју везаност за Сремску
Митровицу, град свог детињства и мла
дости. Градској библиотеци поклањао је
књиге и учествовао је на многим промо
цијама и прославама годишњица
„Митровачке гимназије“ у чијим је клупа
ма седео као ђак. Недавно је академик
Цветковић Историјском архиву „Срем“
уступио радне примерке својих књига у
којима је уносио властите белешке, при

медбе и корекције. На предатим ком
пакт дисковима налазе се вредне науч
не књиге, чланци, слајдови са предава
ња и фотографије које ће као лични
архивски фонд и културно бити сачува
не за садашње и будуће генерације и
потенцијалне истраживаче из матема
тичке научне области. Као члан САНУ
предложио је израду и помоћ у финан
сирању пројекта дигитализације вредне
архивске грађе.

добрих играча 1953. године учествовао
и први југословенски и српски велемај
стор Бора Костић.
Уписивањем на факултет где ће
постати најбољи студент своје генера
ције, Драгош Цветковић се окреће
научном раду на математичкој катедри.
Претходно је стекао звање шахисте

прве категорије и 1958. године постао
је омладински првак Војводине. Проу
чавајући шаховску литературу Драгош
се сусрео са проблемом броја путања
које може да изведе шаховска фигура
краља. Решење овог проблема прона
шао је у математичким графовима,
односно замишљеним фигурама саста
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„Од лицидера
до академика“

Једна од партија шаха Срђана Цветковића

вљеним од одговарајућих тачак а и
линија, односно грана, који се посма
трају кроз одговарајуће законитости.
Пионирски потези професора Цветко
вића нашли су примену у хемији и дру
гим дисциплинама и областима људ
ског стваралаштва. Докторску дисерта
цију на ову тему одбранио је 1971.
године. Проучавајући тајне преферан
са у јединственој публикацији „Зани
мљива математика – Преферанс“ изда
тој 1975. године Драгош Цветковић
препознаје преферанс као нешто више
од хазардерске игре – мисаону про
блемску игру у којој су стратегија, ком
бинаторика и математика веома битни.
Радити на публикацији о једној карта
шкој игри у време социјалистичког
погледа на свет могло је бити итекако
„шкакљиво“, али само за оне који нису
истински улазили у ову причу.
Најстарији брат Драгош шаховски је
учитељ пет година млађег брата Срђа
на који је од најмлађих дана био члан
митровачког „Срема“. Срђанова сећа
ња на те шездесете године веома су
жива. Просторије клуба биле су најпре
на митровачком Житном тргу а потом и
на спрам биоскопа, да би изградњом

данашње зграде Поште шаховски клуб
био враћен на Житни трг у близини
некадашње кафане „Златни јелен“.
Срђан је препознат као изузетан
таленат а већ 1961. године освојио је
прву шаховску категорију. Ређали су се
успеси на турнирима а одлазак на сту
дије 1964. године везан је за чланство
у „Црвеној звезди“ у којој је остао 17
година. Као репрезентативац Југосла
вије и члан реномираног клуба упознао
је најзначајнија шаховска имена свог
времена попут Корчноја, Гелера, Тамја
нова и Бориса Спаског са којим је оди
грао меч. На једном турниру у Москви
наспрам њега је у једном моменту
стао, како је сам рекао „сувоњави
омладинац“, са којим је одиграо 15 или
16 брзопотезних партија. Био је то Ана
толиј Карпов, будући светски шаховски
првак. Резултат је био нерешен. Срђан
Цветковић био је током шездесетих
година један од десет најбољих југо
словенских шахиста и међу првих сто у
свету. Професионалну каријеру посве
тио је уредничком послу у реномира
ном стручном часопису „Шаховском
информатору“.
Дејан Мостарлић

Браћа Цветковић као дечаци на шаховском турниру у митровачком Хотелу
„Јединство“ 1953. (Драгош је трећи у позадини који вири, а Љубомир држи качкет)

Браћа Драгош, Љубомир и Срђан
Цветковић потомци су по мајчиној лини
ји старе митровачке грађанске породи
це Крстоношић. Чувајући многе записе,
предмете и фотографије, они су поно
сни ризничари историјских сећања
Сремске Митровице. У хроникама овог
града породица Крстоношић помиње се
још у првој половини XVIII века када је,
највероватније из Херцеговине абаџија
и трговац стоком Никола Крстоношић
дошао у град. Записи кажу да је Алек
сандар Крстоношић снабдевао Кара
ђорђеве устанике за време Првог срп
ског устанк а. Као „стари граничар“
помиње се у роману „Хајдук Станко“
Јанка Веселиновића. Поред кројачког
заната и трговине породични преци
Крстоношића током XIX века били су
мајстори лицидерског заната и трговци
гвожђем. Због тога су аутобиографску
монографију о себи и својој породици
браћа Драгош и Љубомир Цветковић
назвала „Од лицидера до академика“.
Лицидер Александар Крстоношић био
је један од претплатник а Летописа
Матице српске 1834. године, што уз
многобројна Матичина признања све

дочи о њиховој активној улози у срп
ском националном и културном покрету
у Хабзбуршкој монархији. Александро
ви синови Сава и Спасоје унапредили
су трговину гвожђем кроз своју фирму
„С. А. Крстоношић“, па је ова угледна и
економски ојачала српска грађанска
породица крајем XIX и почетком XX
века имала своје представнике и у
митровачком Градском поглаварству.
Александар је имао ћерку Марију и
синове Саву, Спасоја и Гаврила. После
смрти Саве Крстоношића посао је преу
зела његова ћерка Јелка која је гво
жђарску радњу, уз подршку мајке Јеле
не водила до њене национализације
1948. године. Јелка је на филозофском
факултету у Београду дипломирала
1933. године и стекла звање професора
историје и географије. За Младена
Цветковића, дипломираног теолога,
свештеника а касније и правника, Јелка
се удала 1937. године. После ратног
избеглиштва и службе у Мачви породи
ца Цветковић вратила се у Сремску
Митровицу где су поред синова Драго
ша и Љубомира убрзо добили и треће
дете - Срђана.
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ФК „ИНЂИЈА“

Победа у сремском дербију
ФК „Будућност“ Добановци - ФК „Инђија“ Инђија 0:1 (0:0)

Победа ФК Инђија у Добановцима
ФК „Будућност“ Добановци: Мирковић,
Лаин
 овић, Дивац (Лекић), Трипковић (Мр
ђа), Голубовић (Петровић), Веселиновић,
Коџић, Милијашевић (Арсић), Јањић, Ђур
ковић, Маринковић.
Тренер: Бранко Смиљанић
ФК „Инђија“ Инђија: Чупић, Недељковић
(Рађен), Вукајловић, Милосављев (Коваче
вић), Ђурић Стефан (Ђокић), Жакула (Ба
ђи), Стојановић, Десанчић (Ристић), Бојо
вић, Игњатовић и Ђурић Никола.
Тренер: Милан Куљић
Фудбалски клуб „Инђија“ голом Ковачеви
ћа у 55. минуту меча дошао је до значајна
три бода у сремском дербију који је одигран
у Добановцима у оквиру 29. кола Прве лиге
Србије пред око 300 гледалаца. Равноправ
на и борбена утакмица виђена је у Доба
новцима у којој су „зелено – бели“, као го
стујућа екипа, на прави начин искористили
то што су искуснији од домаћих.
Одличну прилику после првих 15 минута
игре имали су Инђинчани, када је после из
вођења корнера Бојовић одлично шутирао

КАРАТЕ КЛУБ „СРЕМ“

из близине, а голман „Будућности“ парадом
сачувао мрежу. На другој страни, убрзо је
узвратио Гавриловић , који је после прои
гравања са леве стране слабо шутирао те
се само бележи шанса домаћих. До гола за
нова три бода Инђија је дошла у 55. мину
ту меча, када је после изведеног корнера
са леве стране лопта дошла до усамљеног
Ковачевића, који је из близине на лак начин
шутирао и савладао голмана Мирковића.
Након вођства, тежиште игре се сели на
део терена који припада гостујућој екипи. У
62. минуту меча виђен је добар центаршут
Дивца, али је Коџић слабо главом захватио
лопту. Покушао је Ђокић да дође до другог
гола за „зелено – беле“ одмах након уласка
у игру, али је слабо шутирао у добро поста
вљеног голмана Мирковића. До краја су
срета, виђено је још неколико шанси, а по
следњу прилику да изједначи „Будућност“ је
имала преко Веселиновића, који је шутирао
и послао лопту мало изнад пречке.
– Тежак задатак додатно су отежали не
фудбалски услови на расквашеном и блат

њавом терену. Имали смо лопту у ногама,
једном речју, за све смо се питали. Није би
ло лепоте, прецизних пасова, такви су би
ли услови за игру, и до изражаја је дошла
физичка спрема и наше тркачке способно
сти. Меч је обележен игром на средини те
рена са много дуела. Водила се борба за
“другу” лопту, коју смо углавном ми осва
јали и то је било од кључне важности. „Бу
дућност“ је пружила максимум, колико смо
им дозволили, нису урадили ништа спе
цијално, и нису нам задавали проблеме.
Покушавали су углавном дугим дубинским
лоптама да нас угрозе, чак су и штопера
померили напред, али без видљивијег ре
зултата -  рекао је Александар Десанчић,
фудбалер „Инђије“.
Фудбалски клуб „Инђија“ задржао је ли
дерску позицију и након 29. кола Прве лиге
Србије са освојених 58 бодова. У наред
ном колу на стадиону „Тојо Тајерс арена“
биће домаћини Фудбалском клубу „Желе
зничар“ из Панчева, а тај сусрет игра се 10.
априла.
М.Ђ.

14 медаља у карате катама

Међународни турнир у каратеу „Злат
ни појас 2022“, 51. по реду, одржан је  
у суботу 2. априла у Спортском центру
„Младост“ у Чачку у организацији кара
те клуба „Борац“ из Чачка. На турниру се
окупило 700 такмичара са простора бив
ше Југославије. Ово је један од наших
највећих и најмасовнијих карате турни
ра. Карате клуб „Срем“ наступио  је са 10
такмичара који су освојили 14 медаља и
2 пехара. Клуб је освојио 2. место у ката
ма и 3. место генералном пласману.
Злато су освојили: Дуња Бережни,
Невена Миловановић, Ирена Грујанић,
Миона Мурић, Хелена Малбашић, Мили
ца Миљевић, Андреј Растовац, кате тим
наде Малбашић, Мурић и Грујанић. Сре
бро су у катама освојили: Дуња Бере
жни,Милош Марић, Огњен Милошевић.
Бронза је припала Хелени Малбашић.
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ЖРК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“

Победа на домаћем терену
ЖРК „Железничар“ Инђија- ЖРК „Наиса“ Ниш 31:28 (19:13)

ЖРК „Железничар“: Жак,
Новаковић, Табак 8, Тодоро
вић, Ковачић 2, Паунић, Жа
кула, Симић 4, Живков (К) 3,
Чинку, Игњатовић 4, Јовано
вић 4, Бакша 5, Шиндић, Ва
сиљковић, Тешић 1.
Тренер: Влада Шимичић
ЖРК „Наиса“: Терзић 8, Пет
ковић 1, Симоновић 2, Ђуро
вић 4, Далла, Стојановић 1,
Косановић, Теодора Петковић
2, Магдалена Петковић, Ива
новић, Милошевић, Стаменко
вић 3, Николић (К) 2, Рајковић,
Михајловић 2, Миловановић 3.
Тренер: Живојин Максић
Инђијске рукометашице у
петак, 1. априла пред око 200
гледалаца дочекале су нишку
„Наису“ у Спортском центру
Инђија. У дерби мечу 19. кола
АРКУС лиге за рукометаши
це виђена је сјајна рукометна
представа за коју су заслужне
играчице оба тима. За разли
ку од прошлог, у овом сусрету
је виђена и добра арбитража
судија Вање Антић и Јелене
Јаковљевић из Београда. За
игру је посебно била распо
ложена Дуња Табак из редова

Победа инђијских рукометашица у 19. колу

инђијског суперлигаша, док је
уз њу сјајна на голу била Јо
вана Васиљковић са више од
двадесет успешних одбрана.  
Гошће из Ниша су се добро
држале до резултата 8:8, док
је у наставку првог полувре
мена „Железничар“ био доми
нантији и успешнији у реали
зацији па се на паузу отишло

СУПЕР Б ЖЕНСКА РУКОМЕТНA
ЛИГЕ СРБИЈЕ

„Срем“ и даље
у врху табеле

са резултатом 19:13.
Предност из првог полу
времена одржала се у корист
Инђинчанки током већег дела
другог полувремена, али у том
тренутку следи добра борба
Нишлијки, и у 54. минуту сти
жу до само гола заостатка иза
свог домаћина, 28: 27. Капи
тенка „Железничара“  постиже

убрзо два везана гола и утак
мица је завршена резултатом
31: 28.
Након 19. кола, ЖРК „Же
лезничар“ се налази на трећој
позицији на табели АРКУС ли
ге за рукометашице са 30 бо
дова. У наредном колу гостују
„Медицинару“ из Шапца.

М.Ђ.

АК „СИРМИУМ“

Две медаље са Зимског купа

ЖРК „Срем“ - ЖРК „Халас Јожеф“
24:15 (12:8).
ЖРК „Срем“ Сремска Митровица: Петровић,
Ћетковић (5 голова), Шерфези, Кленковски (2 гола),
Кнежев, Радуловић (4 гола), Мијаиловић (1 гол), Бла
жић (3 гола), Ђулилнац, Миљковић, Стевић (4 гола),
Булатовић (5 голова), Гутеша, Ожеговић и Васиље
вић. Тренери: Саша Којовић и Душан Дрча.
ЖРК „Халас Јожеф“ Ада: Зомбори, Мркшић (1
гол), Сиђи (3 гола), Фајка (1 гол), Оњецки (4 гола),
Ардала, Кираљ, Мракић, Вучетић, Ванчик ( 2 гола),
Телечки (1 гол), Стевановић , Аксин (1 гол), Трифуно
вић (2 гола). Тренер: Виктор Фелбаб
Рукометашице „Срема“ дочекале су у недељу 3.
априла у хали „Пинки“ екипу „Халас Јожефа“ из Аде
и оствариле још једну победу која их оставља у врху
табеле и борби за прво место. Током првог дела игре
утакмица играло се чврсто на мали број голова уз
доминацију митровчанки, да би у наставку располо
жени домаћин највише захваљујући брзим контра
нападима Наташе Ћетковић и Николине Булатовић
постепено увећавао предност „Срема“.
За најбољег играча утакмице проглашена је Нико
лина Булатовић из „Срема“. Митровчанке су тренут
но треће на табели са једним поразом више од прво
пласиране „Кикинде“. У наредном колу ЖРК „Срем“
гостује у Зајечару екипи „Зајечар 1949“.
Д. М.

Победница у бацању кугле Мирјана Дасовић
и тренер АК „Сирмиум“ Слободан Мацановић“

У суботу, 2. априла на атлетском
стадиону у Сремској Митровици
одржан је Зимски куп у бацачким
дисциплинама за сениоре и сени
орке и млађе јуниоре и јуниорке. У
до сада најмасовнијој конкуренцији
за ово такмичење, атлетичари „Сир
миума“ су освојили две медаље.
Ања Чанчаревић је освојила
бронзану медаљу у бацању кугле
код млађих јуниорки, док је Мир
јана Дасовић победила у истој
дисциплини у категорији сениорки,

те придодала ову титулу титулама
првакиње Србије на отвореном и
титули дворанске првакиње Срби
је.
Поред њих две, наступали су још
у категорији млађих јуниора и Лука
Крњевић и Немања Бабић у баца
њу копља, те Радован Лончаревић
у дисциплинама бацања кугле и
диска. Наредног викенда нас поно
во очекује ово такмичење, али у
категорији старијих пионира и пио
нирки и старијих јуниора и јуниорки.
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Металац – Спартак ЖК 2:0;
Партизан – ТСЦ 2:0; Раднички
1923 – Војводина 3:2; Раднички
Ниш – Црвена Звезда 1:5;
Вождовац – Радник (су били
одиг рали у понедељак); Проле
тер – Чукарички (су били оди
грали у понедељак); Колубара
– Младост 2:2; Нови Пазар –
Напредак 1:0.

Будућност – Инђија 0:1;
Кабел – Рад 0:3; Лозница – Рад
нички СМ 1:2; Младост НС –
ОФК Жарково 2:0; Тимок 1919
– Графичар 1:0; Златибор –
ОФК Бачка 0:0; Железничар –
Јавор Матис 1:3; ИМТ – Мачва
(су били одиграли у понеде
љак).

Крушедол: Крушедол – ПСК
4:0; Врдник: Рудар – Граничар
(О) 1:0; Нови Карловци: Полет
– Јединство 3:1; Сремски
Михаљевци: Срем – Фрушкого
рац 2:0; Чортановци: ЧСК –
Напредак 1:0; Огар: Шумар –
Хајдук 1932 2:0; Младост је
била слободна.

Лаћарак: ЛСК – ОФК Бачин
ци 1:0; Сремска Рача: Срем –
Ердевик 2017 1:2; Вишњићево:
Хајдук – Обилић 1993 4:0;
Бикић До: ОФК Бикић – Змај
2:0; Бешеново: БСК – Фрушка
Гора 5:0; Адашевци: Граничар
(А) – Зек а Буљубаша 0:4;
Кузмин: Граничар (К) – Једин
ство 0:0.

01. Ц. Звезда
02. Партизан
03. Чукарички
04. Раднички
05. ТСЦ
06. Вождовац
07. Војводина
08. Напредак
09. Колубара
10. Радник
11. Младост
12. Спартак
13. Раднички
14. Пролетер
15. Металац
16. Н. Пазар

01. Инђија
02. Младост НС
03. Ј. Матис
04. Железнич.
05. ИМТ
06. Радн. (СМ)
07. Лозница
08. ОФК Жарк.
09. Мачва
10. Графичар
11. Златибор
12. Будућност
13. Рад
14. ОФК Бачка
15. Тимок
16. Кабел

01. Срем
02. Шумар
03. Полет
04. Крушедол
05. Напредак
06. ЧСК
07. Младост
08. Гранич. (О)
09. Рудар
10. Фрушкогор.
11. Јединство
12. Хајдук
13. ПСК

01. Хајдук
02. Јединство
03. Гранич. (К)
04. Обилић
05. Зека Буљ.
06. ОФК Бикић
07. ЛСК
08. БСК
09. Змај
10. Гранич. (А)
11. ОФК Бачин.
12. Ердевик
13. Срем
14. Ф. Гора

29
29
28
29
29
28
29
29
29
28
29
29
29
28
29
29

25
25
14
9
10
10
10
9
10
7
9
8
8
8
7
5

3
3
10
13
8
7
6
7
4
12
6
7
6
4
6
10

1
1
4
7
11
11
13
13
15
9
14
14
15
16
16
14

75:16
68:10
47:26
32:31
42:40
36:35
36:39
30:36
29:52
22:27
36:44
31:46
26:46
21:46
36:51
25:47

78
78
52
40
38
37
36
34
34
33
33
31
30
28
27
25

29
29
28
29
28
29
29
29
28
28
28
29
29
28
29
29

17
16
13
14
11
12
11
12
10
10
8
9
8
6
8
1

7
8
11
7
10
7
8
5
8
4
10
7
8
14
6
6

5
5
4
8
7
10
10
12
10
14
10
13
13
8
15
22

47:26
35:17
41:22
39:30
40:28
38:29
29:25
34:31
25:31
43:40
28:33
29:40
27:34
22:29
28:35
12:67

58
56
50
49
43
43
41
41
38
34
34
34
32
32
30
9

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Бечеј: Бечеј 1918 – Борац
(Са) 1:0; Бачка Паланка: Стари
Град – Омладинац 2:2; Панче
во: Динамо 1945 – Први Мај
2:2; Зрењанин: Раднички (З) –
Текстилац 2:0; Вршац: ОФК
Вршац – Феникс 1995 1:0; Шај
каш: Борац (Ш) – Хајдук 1912
1:5; Стара Пазова: Јединство
– ОФК Кикинда (среда); Адор
јан: Тиса – Раднички 1912 (сре
да).

01. ОФК Вршац
02. Бечеј 1918
03. Феникс
04. Текстилац
05. Омладинац
06. Раднички
07. Борац (Ш)
08. Борац (Са)
09. Први Мај
10. Тиса
11. Динамо
12. Стари Град
13. Хајдук
14. Радн. (З)
15. ОФК Кикин.
16. Јединство

19
20
20
19
20
19
20
20
20
19
20
20
20
20
19
19

13
11
10
10
10
10
9
7
7
7
6
6
6
6
5
4

5
5
6
4
3
3
5
6
5
4
4
2
2
2
2
2

1
4
4
5
7
6
6
7
8
8
10
12
12
12
12
13

38:14
35:25
27:13
36:19
35:23
27:22
19:25
37:27
18:22
30:32
21:29
26:36
30:41
20:35
15:32
21:40

44
38
36
34
33
33
32
27
26
25
22
20
20
20
17
14

32:13
42:18
30:19
30:17
30:20
19:16
31:24
26:23
26:33
28:31
16:19
20:23
16:22
22:38
13:41
16:40

42
38
37
35
32
32
31
31
26
24
24
21
21
16
15
14

60:8
56:14
39:24
41:26
34:29
30:27
34:41
35:28
33:31
32:38
30:36
32:39
24:45
21:39
22:45
25:78

52
50
37
34
31
31
31
29
28
27
23
21
21
15
12
11

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ
Салаш Ноћајски: Будућност
– Раднички (Ш) 0:0; Дивош: Хај
дук – Подунавац 0:0; Доњи
Товарник: Слобода – Дунав
1:1; Бачки Јарак: Младост –
Ветерник 0:1; Беочин: Цемент
– Индекс 1:0; Нова Пазова:
Раднички (НП) – Доњи Срем
2015 1:0; Ердевик: Слога (Е) –
РФК Н.С. 1921 0:0; Руменка:
Јединство – Слога (Т) (неде
ља).

01. РФК Н.С.
02. Хајдук
03. Доњи Срем
04. Слога (Е)
05. Радн. (Ш)
06. Подунавац
07. Слобода
08. Слога (Т)
09. Ветерник
10. Индекс
11. Радн. (НП)
12. Цемент
13. Јединство
14. Будућност
15. Дунав
16. Младост

20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
19
20
20
20

12
10
11
10
9
9
9
9
7
7
6
5
6
4
4
3

6
8
4
5
5
5
4
4
5
3
6
6
3
4
3
5

2
2
5
5
6
6
7
6
8
10
8
9
10
12
13
12

СРЕМСКА ЛИГА
Добринци: Сремац (До) –
Партизан 0:0; Мартинци: Борац
(М) – Фрушкогорац 3:1; Рума:
Словен – Раднички (И) 8:0;
Љуково: Љуково – Слога (В)
1:3; Мачванска Митровица:
Подриње – Напредак 3:0; Кле
нак: Борац (К) – Железничар
0:6; Голубинци: Јадран – Сре
мац (В) 0:1; Бешка: Хајдук –
Сремац (Дч) 3:2.

01. Словен
02. Железнич.
03. Хајдук
04. Јадран
05. Срем. (Дч)
06. Слога (В)
07. Сремац (В)
08. Подриње
09. Партизан
10. Борац (М)
11. Фрушкогор.
12. Напредак
13. Радн. (И)
14. Љуково
15. Срем. (До)
16. Борац (К)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
16
11
10
10
9
10
8
8
8
6
6
6
3
3
3

4
2
4
4
1
4
1
5
4
3
5
3
3
6
3
2

0
2
5
6
9
7
9
7
8
9
9
11
11
11
14
15

16
15
16
16
16
15
15
16
16
16
16
15
16

15
12
10
10
8
7
6
6
6
5
4
3
0

1
1
2
0
1
4
3
1
1
2
2
2
0

0
2
4
6
7
4
6
9
9
9
10
10
16

48:4
43:10
44:24
50:25
34:24
24:25
40:29
25:31
20:44
22:31
9:32
14:30
11:75

46
37
32
30
25
25
21
19
19
17
14
11
0

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
14
11
10
10
9
7
6
6
6
6
5
3
1

1
1
3
6
2
3
0
2
0
0
0
2
0
0

1
2
3
1
5
5
10
9
11
11
11
10
14
16

65:7
36:10
34:16
31:15
35:16
34:20
23:29
36:50
30:44
24:38
26:42
21:47
12:32
14:55

46
43
36
36
32
30
21
20
18
18
18
17
9
3

0
1
2
2
3
4

15:6
11:7
9:3
17:15
6:11
4:20

14
11
10
6
5
2

41:9
36:13
25:12
16:18
10:21
6:35
8:34

22
16
13
13
10
3
1

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Група A:
Јарак: Сремац (Ј) – Митрос
3:3; Велики Радинци: Борац
(ВР) – ОФК Босут 1:0; Раден
ковић: Борац (Р) – Слога (З)
1:0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Група Б:
Сремска Митровица: Срем –
Планинац 4:3; Шашинци: Сло
бода – Трговачки 2:4; Шуљам:
Напредак 2021 – Спарта 2:4;
Слога (Ч) је била слободна.

1. Срем
2. Трговачки
3. Слога (Ч)
4. Планинац
5. Спарта
6. Напредак
7. Слобода

Борац (ВР)
Борац (Р)
ОФК Босут
Митрос
Слога (З)
Сремац (Ј)

6
6
6
6
6
6

4
3
3
1
1
0
8
8
7
8
7
8
8

2
2
1
3
2
2
7
5
4
4
3
1
0

1
1
1
1
1
0
1

0
2
2
3
3
7
7

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Шатринци: 27.Октобар – Вој
водина 0:2; Крњешевци: Слога
(К) – Цар Урош 1:5; Марадик:
Слога (М) – Борац 5:0; Нови
Сланкамен: Дунав – Планинац
0:0.

1. Цар Урош
2. Дунав
3. Војводина
4. Планинац
5. 27–Октобар
6. Слога (М)
7. Слога (К)
8. Борац

13 9 2 2 30:15 29
13 7 4 2 34:17 25
13 8 1 4 39:23 25
13 5 5 3 30:21 20
13 6 0 7 19:22 18
13 4 2 7 19:21 14
13 2 3 8 22:53 9
13 1 3 9 17:38 6

ОФЛ РУМА
Краљевци: Јединство –
Борац (С) 2:3; Доњи Петровци:
Доњи Петровци – Полет 1:3;
Мали Радинци: Фрушкогорац
– Хртковци 1:1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Полет
Хртковци
Фрушкогор.
Д. Петровци
Борац (С)
Јединство

12 11 0 1 41:11
12 7 2 3 31:20
12 6 2 4 35:29
12 5 1 6 28:29
12 3 0 9 20:40
12 1 1 10 19:45

33
23
20
16
9
4

КАРАТЕ КЛУБ „СЕНСЕИ“

12 медаља са
турнира у Шапцу

Каратисти инђијског клуба
„Сенсеи“ освојили су укупно 12
медаља на 20. Интернационал
ном карате турниру „Шабачки
победник 2022“. На турниру, на
којем је учествовало 36 клубова
са 380 такмичара Инђинчани су
освојили пет златних, пет сребр
них и две бронзе.
Златне медаље освојили су
Лазар Драшковић и Матија Дра
шковић у катама појединачно,
Владислав Бојић у категорији
кадета у борбама појединачно

као и у катама појединачно и ка
та тим у саставу: Никола Кораћ,
Владислав Бојић и Милоје Ја
ковљевић. Сребрне медаље су  
освојили Огњен Дошен, Јако
вљевић Мирослава, Јаковље
вић Милоје и Кораћ Никола у ка
тама појединачно, a у борбама
појединачно у категорији кадета
Никола Кораћ. Бронзане меда
ље у катама у појединачним ка
тегоријама освојили су Немања
Врањеш и Ђорђе Врањеш.

М.Ђ.
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„Раднички“ на корак од плеј - офа
ФК „Лозница“ Лозница – ФК „Раднички“ Сремска Митровица 1:2 (0:1)

Стадион у Клупцима, 400
гледалаца. Судија: Данило
Јеринић, помоћници Боровић,
Власачевић. Жути картони:
Кијевчанин, Костић, тренер
Обрадовић (ФК   „Лозница),
Ракић (ФК „Раднички“)
ФК „Лозница“: Елесин,  
Ивић, Николић, Матић, Милин
ковић, Костић, Бабић (од 46.
минута Обрадовић), Кијевча
нин, Спасеновић (од 76. мину
та Радмановић), Вићентијевић,
Ристивојевић. Тренер: Душко
Обрадовић
ФК „Раднички“: Бурсаћ,
Гајић, Јанковић, (од  64. мину
та Матковић), Димитрић (од
90. минута Протић), Чарапић
(од 77. мин Шкорић), Видић,
Ракић, Крижан, Спасојевић,
Милић, Пејовић. Тренер: Дејан
Николић
Фудбалери сремскомитро
вачког „Радничког“ успели су
да са гостовања на „врућем“
терену у Лозници у суботу 2.
априла однесу сва три првен
ствена бода и тако на табели
претекну „ФК Лозницу“ као јед
ног од директних конкурената
за пласман у плеј -  оф. Опо
рављени од шока у претходној
утакмици када је у последњим
минутима утакмице против
„Бачке“ свиран пенал за про
тивничку екипу, играчи „Рад
ничког“ заиграли су одлучно,
знајући шта желе од првог
минута меча на стадиону у
Клупицама. Иако подржан буч
ном подршком публике у првих
двадесетак минута домаћин
је само једном озбиљније
запретио и то непрецизним
шутом главом у шеснаестер
цу Митровчана. С друге стране
гости су пропустили прилику
да казне неспретну интервен
цију голмана Владана Елеси
на. До првог гола играчи „Рад
ничког“ стижу користећи своје
најубојитије оружје у наставку
првенства – прекиде. Нако што
је у  24. минуту  са десне стра
не корнер извео најрасположе
нији играч у црвеним дресови

Поздрав публици детаљ са почетка утакмице у Лозници (Фото: ФК Раднички)
ма Огњен Димитрић лопта је
прошла кроз „шуму“ играча у
петерцу и уследио је аутогол
првотимца „Лознице“ Алексан
дра Костића. До краја полу
времена до тада боља екипа
из Сремске Митровице имала
је неколико продора углавном
по десној страни. Домаћин
није искористио једну полу
контру пред голом Бурсаћа. У
другом полувремену домаћини
су покушали неколико атака
на гол „Радничког“ да би у 64.
минуту након пада Милинко
вића у шеснаестерцу гостију
судија показао на белу тачку.
Шут играча са бројем 21 Кијев
чанина по левој страни голман
Бурсаћ одбранио је избијањем
лопте у поље где ју је после
гужве у петерцу захватио
резервиста Лозничана Филип
Обрадовић и резултат је био
изједначен на 1:1. Расположе
ни голман Митровчана зауста
вио је у наставку још један јак
ударац Кијевчанина са линије
од 16 метара. После прекида
и феноменалне теледиригова
не дуге лопте Слађана Ракића
по левој страни напада гостију,
лопту је у 70. минуту захватио

сналажљиви Александар Кри
жан лобујући несигурног гол
мана Лозничана који није успео
да спречи да лопта заврши иза
његових леђа. „Раднички“ је до
краја имао сличну прилику у
режији Ракића после убацива
ња лопте са идентичне пози
ције као код другог гола али је
голман Елесин истрчао и спре
чио нову опасност. Сумирајући
добро издање своје екипе на
гостовању у Лозници , тренер
Дејан Николић рекао је:
–Одиграли смо једну добру
утакмицу. Утакмица је била
управо онаква какву смо оче
кивали -  тврда. Као и што
смо најављивали, само одго
ворном и дисциплинованом
игром могли смо да забеле
жимо победу. Играчи су дали
свој максимум и испоштовали
су све оно што смо се догово
рили. Све заслуге иду њима.
Показали смо да резултати
из претходног периода нису
случајни, да играмо добро и
да би било добро да настави
мо серију добрих резултата.
Нама је циљ да уђемо у плеј
-  оф и надам се да смо овом
победом то испунили, рекао

је тренер Николић и најавио
озбиљне припреме за важан
меч са „Златибором“. Шеф
струке „Радничког“ сложио се
са констатацијом да су, судећи
по броју примљених голова у
наставку првенства и то углав
ном из једанаестераца, одбра
на и добра дефанзива постале
препознатљиви сегменти игре
ФК „Раднички“.
Овом победом „Раднички“ је
укњижио 43. првенствени бод
и нашао се на шестој позицији
тако да ће последње коло регу
ларног дела дочекати у сигур
ној плеј - оф зони уз могућност
да оствари још бољи коначни
пласман, што ће бити познато
након одигравања свих пре
осталих утакмица, нарочито
шабачке   „Мачве“ чији је меч
игран у понедељак.
На стадиону у „Хесни“ наред
ног викенда гостује екипа „Зла
тибора“ и ово ће бити исто
ријска прилика да митровачка
публика подржи и поздрави
нове учеснике елитне фазе
прволигашког такмичења уочи
јубиларног стотог рођендана
„ФК Раднички“.

Дејан Мостарлић

ПЛЕЈ-ОФ ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПИОНИРКЕ У КОШАРЦИ

Митровчанке потврдиле прво место
ЖКК „Тамиш“ Панчево - ЖКК „Срем“ Сремска Митровица 32:36
У утакмици последњег кола плеј -  офа
првенства Војводине одиграној у Панчеву
протеклог викенда, лидер на табели еки
па ЖКК „Срем“  победила је  домаћу екипу
ЖКК „Тамиш“ резултатом 32:36 и потврдила
прво место у групи као једина непоражена
екипа. Самим тим младе Сремице   избо
риле су директан пласман у пoлуфинале

Првенства Војводине, односно завршни
турнир који ће се играти управо у Сремској
Митровици почетком маја 2022. године у
СПЦ „Пинки“.
За ЖКК „Срем“ играле су: Теодора Мило
шевић (кап) 17 поена, Николина Поповић
(бр. дреса 10) 9 поена, Емилија Мирчета 4
поена, Тијана Биуковић 2 поена, Лана Вуче

тић 2 поена, Николина Поповић (бр. дреса
2) 2 поена, Мила Родић, Хана Баленовић,
Луна Баленовић, Маша Ђукић, Бранисла
ва Павловић, Ана Распоповић, Ива Марин
ковић, Јована Черековић. Тренер „Сре
ма“Никола Милошевић дао је шансу свим
играчицама.

Д. М.
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ДРУГА РЕПУБЛИЧКА ОДБОЈКАШКА ЛИГА – СЕВЕР

Пораз Митровчана од
фаворизованих одбојкаша из Бача
ГОК „Срем Итон“– ОК „Партизан“ 0:3 (25:27, 12:25, 24:26)

ГОК „Срем Итон“ Срем
ска Митровица: В. Петровић,
Рољић, Ковачић, Тривунчић,
Б. Петровић, Љубишић, Маће
шић,
Кузмановић,
Ћорић,
Алексић, Р. Петровић, Бабић.
Тренер: Зоран Ковачић.
ОК „Партизан“ Бач: Јатић,
Ковачевић, Пушоњић, Будиса
вљевић, Шомоши, Кнежевић,
Михајловић, Золњан, Ицић,
Бундало. Тренер: Шандор
Шомоши.
Одбојкаши сремскомитро
вачког „Срем Итона“ угостили
су протекле суботе у спортској
хали „Митровачке гимназије“
екипу „Партизана“ и претрпе
ли пораз максималним резул
татом 3:0. Фаворизовани гости
са самог врха првенствене
табеле до нових бодова нису
стигли лако као што резултат
на први поглед говори. Митро
вачки одбојкаши изгубили су у
завршници првог сета завидну

Детаљ са утакмице

предност и дозволили гостима
да узму први сет. То се очи
гледно осетило у игри „Сре
ма“ у наставку утакмице, где
су одбојкаши „Партизана“ лако
дошли до другог сета. Међу
тим, у трећем сету Митровча
ни су поново, као и више пута

до тада, показали слабост у
завршници и пропустили при
лику да се врате у меч са иску
снијом, технички поткованом и
физички доминантнијом еки
пом из Бача која поражена све
га четири пута у досадашњем
првенству. У првој половини

сета „Сремови“ одбојкаши има
ли су предност која се први пут
истопила при резултату 16:16
да би у самој завршници меча
у два одлучујућа поена дома
ћи играчи лоше одреаговали
на мрежи и после дуже борбе
за последњи поен допустили
смеч „Партизановог“ играча
Золњана за коначних 24:26.
Тренер „Срема“ Зоран Кова
чић био је незадовољан изда
њем своје екипе замерајући
појединим играчима што нису
показали довољно одговорно
сти и концентрације у завршни
ци сетова. У последњем колу
овог дела првенства ГОК „Срем
Итон“ наредног викенда гостује
екипи „Војводина НС Семе 3“ у
Новом Саду. Клуб из Сремске
Митровице тренутно има десет
победа и један пораз више.
Налази се на осмој првенстве
ној позицији.
Д. Мостарлић

МЕЂУНАРОДНИ ХУМАНИТАРНИ КОШАРКАШКИ ТУРНИР

Кад су Сремци кренули ...

Међународни хуманитарни кошаркашки
турнир „Кад су сремци кренули 2022“ одр
жан је у Сремској Митровици у суботу 2.
априла у оквиру дугогодишњег дружења че
тири екипе које спаја љубав према кошарци
и путовању. Традиционално, учествују еки
пе КК „Стон“ - ветерани из Стона са Пеље
шца, КК „Гене“ из Минхена, КК „Мојстрана“
из Крањаске горе и ВКК „Сремци“ из Срем
ске Митровице.
Ове године се на турниру обележавала
смрт легенди митровачке кошарке Ивана

Салаја и Јосипа Думанчића – Џоза, као и
оснивача турнира из Јесеница Бранка Ма
риновића који је иначе родом из Митровице
и Саше Комљеновића из Мојстране. Идеја
је била да се играчи не боре за своје ма
тичне екипе, већ да се из шешира извлаче
имена и смештају у екипе које су биле на
зване по именима покојних другара. Тако
ђе, направљене су и мајице са њиховим ка
рикатурама које је нацртао члан КК „Срем“
Саша Радосављевић.
Екипе су у петак обишле ердевичку ви

нарију и манастире по Фрушкој гори, да би
после тога имали дружење уз извлачење
екипа. Играло се у хали „Пинки“ у суботу, а
на пола манифестације су уручене донаци
је ортопедском делу болнице у виду коли
ца, штака и осталих ортопедских помагала
и 800 еура које су скупиле екипе и уплатиле
школи „Радивоје Поповић“. Иначе, традици
ја је да се где год се одржава турнир увек
уплате средства за децу из тих места. Сле
дећи турнир је заказан за децембар у Мин
хену.
И. Милојевић
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Ок „Омладинац“
из Нових Бановаца

MRTAV
UGAO

Остварен
историјски успех

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Шанса за поправни

П

рошлог петка одржан је жреб за
групну фазу Светског фудбалског
првенства у Катару. Јавност у
Србији са нестрпљењем је ишчекивала
исход овог догађаја, с обзиром на то да
наша селекција путује на турнир са
никад већим амбицијама.
Резултат је такав да смо ни мање ни
више упали у, по многима, најтежу групу.
Ривали ће нам бити добро познати Бра
зилци и Швајцарци, док нам из Африке
стиже на мегдан селекција Камеруна.
Прво што пада на памет када се
погледа група у којој ће наступати Срби
ја, јесте шанса за поправни. Са Бразил
цима и Швајцарцима смо већ имали
прилику да се надмећемо на прошлом
Мундијалу у Русији. Рекло би се да се
на грешкама учи и да ћемо се сада мно
го боље припремити за окршај са ове
две селекције. Али да ли ћемо имати
довољно памети и извући поуке из про
шлости?
О Бразилу не треба трошити речи.
Репрезентација која увек пуца на титулу
првака је све, само не лак противник.
Ипак, треба узети у обзир да мечеви у
слабијој конкуренцији са екипама из
Јужне Америке ипак нису право мерило
квалитета. Журка почиње тек када се
стигне на завршни турнир и реално је
надати се да смо у стању да им откине
мо макар бод.
Са друге стране, земља фудбала, која
броји преко 200 милиона становника,
може да направи паклену селекцију
играча. За њих је најбитнија тактичка
поставка и атмосфера у екипи. Ту дола
зимо до потенцијалног проблема и ахи
лове пете Бразила – Неимара. Колико
год он талентован био, знамо сви да му
је его огроман и да не уме баш да губи.
Такође, у више наврата је показао да му
лидерска позиција баш и не прија, а
често је знао упадати у конфликте са
колегама из екипе. Нарочито када ства
ри не иду онако како би желео.
Истина је, ипак, и да је то играч који је
у стању да направи шоу на терену.
Катар му је шанса да покаже све што
зна. На крају крајева, један је од промо
тера овог такмичења, а колико су му
Арапи натрпали новаца у џеп, то само
он зна.
Дуел са Швајцарцима биће пун набо
ја. Сви знамо како смо прошли у том
фамозном мечу на претходном Свет
ском, када смо изгубили са 2:1. Поред
Феликса Бриха који није свирао чист
пенал над Митровићем, чорбу су нам у
наставку запржили чистокрвни Швајцар
ци Џака и Шаћири. Провок ације са
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њихове стране, које су потом уследиле,
долиле су уље на ватру.
Намеће се питање – да ли су четири
године биле довољне да охладимо гла
ву и да на терен изађемо фокусирани.
Притисак јавности ће бити огроман, а на
Пиксију је да сачува мир у екипи и да
шмекерски, онако како само он зна,
мотивише играче да изађу и разбију јед
ну од најодвратнијих екипа које се так
миче на националним првенствима.
И на крају, највећа непознаница нам је
тренутно екипа Камеруна. Када се спо
мене било који састав из Африке, прва
асоцијација је: пуно трчања, мало паме
ти. Тако би отприлике могла да буде
окарактерисана свак а репрезентација
која нам долази са тог континента.
а се разумемо, умели су Африкан
ци у много случајева да буду нага
зна мина за неке фаворите. Ипак,
чињеница је да им је фудбалска интели
генција на ниском нивоу. Кључ упеха је
спустити лопту, држати је у својим нога
ма и играти фудбал. Ако кренеш да се
витлаш са њима на терену, најебаћеш
касније или пре.
Иначе, прва вест која је у наше меди
је стигла, а везана је за Камерунце,
јесте несрећна изјава њиховог селекто
ра одмах по завршетку жреба. Упитан
да прокоментарише ривале, Ригоберт
Сонг је мртав ладан извалио да не зна
ниједног играча из српске репрезента
ције. Помало чудно звучи да бивши
професионални фудбалер и селектор
екипе која наступа на Мундијалу није
никад чуо за Тадића који је капитен
славног Ајакса. Или Влаховића који
руши рекорде у Италији и један је од
најталентованијих нападачау Европи.
Али добро, то је већ његов проблем.
Имаће прилику да се упозна са њима
детаљно када оде на Светско. Надајмо
се да ће то бити негативно искуство које
ће тешко заборавити.

Д

Одбојк ашице „Омладинца“   из
Нових Бановаца су у среду, 30. мар
та   и званично постале шампионке
Прве лиге Србије и то два кола пред
крај првенства. Оне су након 20
одиграних утакмица забележиле 19
победа уз само један пораз и убе
дљиво задржале прво место на
табели.
Улазак на велика врата Суперли
ге Србије за првог тренера Марка
Ник олића представља огроман
успех, али и изазов, јер тиму пред
стоје озбиљни задаци и још више
труда.   Пре пет година, када се
постепено формирала екипа „Омла
динца“, нико није сањао да ће та
иста екипа моћи да се похвали број
ним титулама, а још мање уласком
у Суперлигу Србије, истак ао је
председник клуба Славољуб Тана
сковић. „Омладинац“ је тако постао
део најелитнијег такмичења за
одбојкашице – Суперлиге Србије, у
којој ће  од наредне сезоне и насту
пати. 
Д. Г.

СТАРОПАЗОВАЧКИ
ДИЗАЧИ ТЕГОВА

Успешни
на првенству
Београда
У организацији Савеза Београда
за дизање тегова и техничкој орга
низацији Kлуба дизача тегова „Пар
тизан“ из Београда, уз помоћ и
подршку Секретаријата за спорт и
омладину Града Београда, Спорт
ског Савеза града Београда, Спорт
ског друштва „Партизан“ из Београ
да и Антидопинг агенције Републи
ке Србије, 27. марта,   на стадиону
„Партизана“одржано је Отворено
првенство града Београда у олим
пијском дизању тегова.
На овом спортском такмичењу,
учешће је узео и старопазовачки
Клуб дизача тегова „Јединство“,
постигавши веома запажен резул
тат. У конкуренцији девојака – мла
дих јуниорки до 17 година у катего
рији до 71 килограм, наступала је
Нина Личина и освојила је прво
место и златну медаљу. У конкурен
цији жена – сениорки у категорији
до 71 килограм наступала је Жел
мира Микљан, која је освојила друго
место и сребрну медаљу. У конку
ренцији мушкараца – сениора
наступали су у категорији до 67
килограма Синиша Танасковић, који
је освојио друго место и сребрну
медаљу, а у категорији преко 109
килограма Алекса Лекић, који је
освојио друго место и сребрну
медаљу.
Д. Г.
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VREMEPLOV
6. април
1941. Нацистичка Немачка је
у Другом светском рату без
објаве рата напала Југослави
ју. У бомбардовању које је
настављено и у наредна два
дана погинуло је око 2.500
људи. Уништено је више сто
тина зграда, међу којима је
било и здање Народне библи
отеке Србије.
7. април
1929. Радио Београд је први
пут преносио спортску утак
мицу у Југославији. Репортер
Раде Стоиловић преносио је
друго полувреме сусрета бео
градских фудбалских екипа
БСК-Југославија.
1933. Окончана је прохибици
ја у САД-у.
8. април
1513. Шпански истраживач
Хуан Понсе де Леон, трагајући
за митским “извором младо
сти”, открио је Флориду и про
гласио је поседом Шпаније.
1810. Рођен је немачки компо
зитор Роберт Шуман.
9. април
1667. У Паризу је одржана
прва јавна уметничка изло
жба.
1770. Капетан Џејмс Кук
открива Ботани Беј (Аустрали
ја).
1957. Пролаз Суецким кана
лом проглашен слободним и
отвореним без дискриминаци
је за све земље.
10. април
1912. Титаник отпочиње своје
прво и последње путовање.
После судара са леденим
брегом у северном Атлантику,
Титаник је потонуо, а од 2224
путника утопило се 1517.
1925. Френсис Скот Фицџе
ралд је објавио чувени роман
“Велики Гетсби”.
1930. Први пут је произведена
синтетичка гума.
11. април
1945. Ослобођени су сви
заточеници немачког концен
трационог логора Бухенвалд.
За седам и по година, колико
је логор постојао, у њему је
убијено више од 56.000 људи
из 18 европских земаља,
укључујући 4.000 Југослове
на, претежно Срба. Данас је
дан сећања на жртве наци
стичк их
концент рац ио н их
логора.
12. април
1961. Јуриј Алексејевич Гага
рин, совјетски космонаут,
постаје први човек који је
Земљу облетео у космичком
броду - сателиту Восток 1. Лет
је трајао 108 минута. Гагарин
је полетео са космодрома
“Бајконур”, а спустио се надо
мак села Смелкова јужно од
Саратова.
1985. Олимпијски комитет
САД-а прогласио је бојкот
Олимпијских игара у Москви.

6. APRIL 2022.

HOROSKOP
ОВАН: Ново сазнање
позитивно утиче на
вашу мотивацију и на
професионалну ори
јентацију.Сада имате добру вољу
да се ангажујете на неким задат
цима које можете да решавате у
договору са сарадницима. Не тре
ба да се оптерећујете са неким
новчаним питањима. Љубавни
догађаји које наслућујете имају
неку необичну драж. Допадају вам
се поступци које чини партнер и то
вас наводи да промените одлуке.
БИК: Савесно испу
њавате свој део оба
веза и делујете врло
ажурн о
прил ик ом
испуњавања разних договора које
имате са сарадницима. Реално
заснивате све своје одлуке и
нема разлога да неко утиче на
вашу несигурност. У односу са
партнером нема потребе да упор
но понављате ситуације које не
доносе жељени ефекат.
БЛИЗАНЦИ: У складу
са приоритетима које
сте поставили имате
своју визију и не жели
те да прихватите компромисна
решења која вам предлажу одре
ђени сарадници. Немојте дозво
лити да неко отежава ваш послов
ни или друштвени положај. Иску
ство вас опомиње да направите
емотивну дистанцу у односу на
једну особу и на неке сумњиве
ситуације.
РАК: Изненадне про
мене на пословној
сцени, делују као
додатни психолошки
притисак и захтевају да имате
добру концентрацију како бисте
се на време прилагођавали у
односу на очекивања. Ваша лич
на срећа проистиче из унутрашње
потребе, да се све лепе мисли и
топла осећања увек деле или раз
мењују са блиском особом.
ЛАВ: Потрудите се да
успешно спроведете
све своје идеје и пла
нове у дело. Важно је
да поред себе имате особу од
поверења и тим проверених
сарадника за које вас везују зајед
нички интереси. У љубавном
односу,немојте узалудно покуша
вати да промените партнерово
понашање или да мењате ток
ствари које не зависе од ваше
воље.
ДЕВИЦА: Истовре
мено сте ангажовани
на више поља и саве
сно испуњавате свој
део обавеза или неке званичне
договоре које имате са сарадни
цима. Наставите са озбиљним
проценама и промишљањем у
вези неких новчаних понуда,не
мојте дозволити да неко одлучује
у ваше име о заједничким инте
ресима. Партнер у вама подсти
че сумњичавост и бројна питања
на која не добијате задовољава
јиће одговоре.

ВАГА: Улажете велики
напор да остварите
позитивне резултате у
свом пословном изра
жавању,али постоји след догађаја
који ремети ваше планове. Важно
је да се правилно организујете и
да испоштујете све задате роко
ве. Склони сте честим променама
свог емотивног расположења,не
ма разлога да губите наду или да
се удаљавате од партнера. Прати
вас љубавна инспирација.
ШКОРПИОН: Осла
њате се на своје пре
говарачке манире, јер
да без добре припре
ме,плана или процене нема ни
заједничког пословног успеха.
Потребно је да се усаглашавате
са својим сарадницима око ува
жавања различитих интереса,
како би сви око вас осетили
моралну и материјалну сатисфак
цију. Пажња и разумевање које
добијате у кругу своје породице
делују врло подстицајно.
СТРЕЛАЦ: Изненадни
пословни обрти делују
збунјујуће на вас,али
крајем наредне неде
ље ће се све стабилизовати.
Ваша креативност ће доћи до
изражаја и вратити вас на сам врх
у вашем пословању. Слободно
можете да инсистирате на својим
идејама,јер имате врло поуздане
показатеље о успеху.у емотивном
заносу спремни сте да учините
нешто посебно како бисте импре
сионирали свог партнера.
ЈАРАЦ: Потребно је
да се растеретите од
додатних обавеза,али
нем ат е
дов ољн о
енергије да се ангажујете на више
страна истовремено. У достојан
ственом стилу и без сувишних
питања прихватате све корисне
сугестије или речи критике које
вам упућују блиски сарадници.
Желели бисте да успоставите
бољу контролу над новим догађа
јима у љубавном животу.
ВОДОЛИЈА: Налази
те се за велики корак
испред других,јеруме
те да предвидите
нечију реакцију или одговор у
пословним преговорима. Јасно
вам је да савременији приступ
заједничим темама или интереси
ма доноси дугорочнији успех.
Постављате сувише строге крите
ријуме пред вољену особу,али
вас подстицај уме и да делује
благотворно на више начина.
РИБЕ: Ситуација око
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизно предвидети
нечију реакцију. Боље је да се
држите проверених правила и да
избегавате било коју врсту ризи
ка. Одложите неке обавезе док не
добијете боље услове. Обрадова
ће вас поступак пријатеља. Нала
зите се у фази емотивног узлета,
тако да однос са партнером дожи
вљавате као остварење снова.

Crkveni
kalendar
Среда, 6. април (24. март)
Преподобни Захарије (Претпра
зништво Благовести)
Четвртак,7. април (25. март)
Благовести
Петак, 8. април (26. март)
Сабор Светог Архангела Гаври
ла (Друго бденије) (Оданије
Благовести)
Субота, 9. април (27. март)
Света
муч ен иц а
Мат рон а
Солунска
Недеља, 10. април (28. март)
Преподобни Иларион Исповед
ник
Понедељак, 11. април
(29. март)
Преподобни Марко, Епископ
аретуски
Уторак, 12. април (30. март)
Преподобни Јован Лествичник

Посне
палачинке
Састојци: 500 гр брашна, 2
шоље киселе воде, 1 кесица пра
шка за пециво, 1 кашика шећера,
4 кашике уља, 1 кашичица соли, 1
кесица ванилин шећера, џем по
укусу за мазање

Припрема: У већу посуду
помешајте све суве састојке, па
полако додајте киселу воду, све
време мутећи миксером, па додај
те и уље. Тигањ загрејте, па сипај
те мало уља, затим одвадите јед
ну кутлачу смесе за палачинке и
сипајте у тигањ. Пеците са обе
стране по 2-3 минута. Готове
палачинке премажите џемом, а
можете их посути орасима или
шећером.

• Увек сам сређен и доте
ран. Киша ме опере,
ветар осуши а живот ме
пегла..
• Мој психијатар је жена,
која је толико згодна, да
ћу још неко време да се
правим луд.
• Неко своју грешку
исправи а неко ожени.
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Забава пензионера након паузе

Дружење митровачких пензионера

Ово нам је у последње две године највише недостајало. Због корона – вируса
нисмо могли да се виђамо, а то је наш, како се каже у народу „издувни вентил“. За
нас старије, физичка активност је веома важна како бисмо што дуже остали витални,
каже Верица Страценски, пензионерка
Након паузе, која је тра
јала од почетка епидемије
корона – вируса најстарији
суграђани су напокон орга
низовали забаву у четвртак,
последњег дана у марту. Тра
диционално, сваког четвртка
у сремскомитровачком Дому
пензионера, уз добру заба
ву, пиће и музику, они су се
дружили у великом броју.
Међутим, по проглашењу
епидемије, пензионери, као
најугроженија и здравстве
но најосетљивија категорија,
морали су да обуставе дру
жења и окупљања.
– Увек размишљам пози
тивно и добро сам располо
жен, али период који је сада
иза нас, био је свима оту
жан. Могу да кажем да нама
пензионерима много значи
овакво окупљање. Већина
је осамљено, живе сами, на
неки начин немају ни са киме
кафу попити. Зато се овде
лепо дружимо, пронађемо
са ким ћемо попити ту кафу,
поразговарати, рекао је Ми
ленко Шуша, пензионер.
Забаве уз музику уживо
почињу у 19 часова, а најче
шће се заврше око 23 часа,

Миленко Шуша

што је грађанима трећег до
ба сасвим довољно да се ле
по проведу.
– Нама овакав вид заба
ве прија због здравља. Дру
жимо се не само овде, већ
посећујемо пензионере у
Руми. Имамо дружења и са
старијим и млађим женама.
То нам је много недостајало,
били смо нервозни и лоше
расположени јер нисмо на
викли да будемо у кућама,
већ да се шетамо, да прово
димо време у групама, изја

Ђурђица Јукић

вила је пензионерка Ђурђи
ца Јукић.
И овог пута, забави се
одазвао велики број пензи
онера. Столови су били го
тово попуњени, а коло које
су играли, чини им се, ника
да није било веселије. Дуго
је трајало и издржали су до
краја само они најупорнији.
– Ово нам је у последње
две године највише недоста
јало. Због корона – вируса
нисмо могли да се виђамо,
а то је наш, како се каже у

Верица Страценски

народу „издувни вентил“.
За нас старије, физичка ак
тивност је веома важна како
бисмо што дуже остали ви
тални. И иначе сам физич
ки активна, али ово нам је
додатно важно, да би нам
утицало позитивно и на рас
положење, испричала је Ве
рица Страценски.
Митровачким
пензионе
рима је у плану да наставе
своју традицију и сваког че
твртка, као и раније, да орга
низују весеља.  А.Плавшић

